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CONSFĂTUIREA COMIltlULIJI POLITIC
CONSULTATIV Al ȚĂRILOR PARTICIPANTE

Doi ani de la Congresul al Xl-lea al P.C.R.

PROGRAMUL PARTIDULUI 
program al muncii 
și al vieții noastre

„Toate realizările dobîndite in această perioadă a noului cincinal demonstrează 
cu putere justețea hotăririlor Congresului al Xl-lea, realismul planului de dezvoltare 
economico-socială, precum si forța creatoare a clasei noastre muncitoare, a intelectuali
tății, a întregului popor care, urnind neabătut linia generală a partidului comunist, infăp- 

| tuiește cu fermitate programul de ridicare a țării pe noi culmi de progres și civilizație".

NICOLAE CEAUSESCU
Se împlinesc doi anî de 

Io evenimentul cu ample rezo
nanțe istorice — Congresul al 
Xl-lea al partidului nostru. După 
cum știm cu toții, marele forum 

al comuniștilor a adoptat Pro
gramul de făurire a societății 
socialiste multilateral * dezvolta
te și al înaintării României spre 
comunism. Acest document de 
excepțională însemnătate teo
retica și practică sintetizează, 
într-o viziune cu larg orizont, 
sarcinile fundamentale și direc
țiile esențiale ale politicii ge
nerale a partidului în care își 
găsesc o soluționare limpede, 
științifică toate problemele cu 
adevărat, hotărîtoare pentru dez
voltarea patriei, pentru munca 
și viața noastră, a tuturora, a 
întregului popor.

Așa cum aprecia secretarul 
qeneral gI partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „adeziu
nea entuziastă a comuniștilor, a 
tuturor celor ce muncesc, fără 

► deosebire de naționalitate, la 
Program a generat un puternic 
avint politic în rîndurile întregii 
națiuni socialiste, a stimulat și 
mai mult energiile creatoare ale 
poporului, a întărit încrederea 
sa in partidul nostru, hotărîrea 
de a munci cu elan sporit pen
tru înfăptuirea Programului, a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului". Practic, 
prin faptul că răspunde în mo
dul cel mai direct cerințelor ac
tuale ale dezvoltării neîntrerup
te a României, că dă o înaltă 
expresie aspirațiilor celor mai 
profunde ale întregului popor, 
traducerea în viață a prevederi
lor Programului, a hotăririlor 
luate de Congresul al Xl-lea, a 
devenit cauza întregului partid, 
a întregului popor.

Firește, doi ani din viața unui 
popor înseamnă foarte puțin, 
dacă-i privim la scara istoriei. 
Dar, apreciindu-i duDa măsu
ra rezultatelor dobîndite, acești 
doi ani care au trecut de la 
Congresul al Xl-lea înseamnă 
foarte mult. In răstimpul acestei 
perioade scurte am încheiat cu 

succese remarcabile, înainte de 
termen, un cincinal și am trecut 
la înfăptuirea altuia — cincina
lul revoluției tehnico-științifi- 
ce. Ne este cunoscut că în pe
rioada 1971—1975 planul la pro
ducția industrială s-a realizat cu 
circa două luni mai devreme față 
de prevederile maxime ale cin
cinalului și cu 5 luni mai de
vreme față de Directivele Con
gresului al X-lea al partidului.

Cu toate că clima nu ne-a fost 
tocmai prielnică, producția agri
colă a crescut, creind condiții 
mai favorabile bunei aprovizio
nări a populației cu produse a- 
groalimentare. Datorită rezul
tatelor obținute în dezvoltarea 
economiei a continuat să se ri
dice nivelul de trai al poporu
lui, creșterea cu 22 la sută a 
retribuției reale depășind pre
vederile cincinalului 1971—1975. 
A continuat în ritm înalt con
strucția de locuințe, s-au alocat 
fonduri importante pentru sa
tisfacerea nevoilor social-cul- 
turale ale oamenilor, s-au adus 
substanțiale îmbunătățiri co

merțului și aprovizionării popu
lației.

Anul în curs, cel dinții an al 
cincinalului 1976—1980, aduce 
cu sine roade bogate. Stă măr
turie faptul că pe primele zece 
luni producția a crescut într-un 
ritm de peste 11 la sută.

„Pe baza realizărilor acestui 
an - sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in cuvintarea rostită 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. - putem aprecia cu de
plină satisfacție, că am început 
înfăptuirea noului' cincinal in 
condițiuni bune, faptele de- 
monstrind realismul planului de 
dezvoltare economico-socială a 
țării elaborat de Congresul al 
Xl-lea al partidului".

In indestructibilă legătură cu 
politica internă, politica externă 
a partidului și statului are in ho- 
tăririle Congresului al Xl-lea o- 
rientări a căror justețe o con
firmă neîncetat mersul eveni
mentelor internaționale. Analiza 
profund științifică, marxist-leni- 
nistă pe care Congresul al Xl- 
lea al P.C.R. a făcut-o asupra 
fenomenelor și proceselor care 
au loc în lumea zcontemporană 
și-a dovedit și își dovedește pe 
deplin viabilitatea. Justețea a- 
precierilor și orientărilor formu
late de marele forum al comu
niștilor români este confirmată 
de noul cadru al situației inter
naționale, marcat puternic de 
schimbările pozitive in raportul 
de forțe pe arena mondială, de 
lărgirea preocupărilor vizind par
ticiparea activă a tuturor state
lor și popoarelor la dezbaterea 
și soluționarea marilor probleme 
care preocupă omenirea, de 

lupta pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale. Acțiunea fermă 
a partidului și statului nostru 
pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al Xl-lea în dome
niul relațiilor internaționale în
scrie România în primele rînduri 
ale frontului larg al forțelor care 
luptă pentru pace și progres 
social, pentru un viitor liber și 
prosper, pentru continuarea 
cursului destinderii, pentru dez
voltarea liberă ș[ independență 
a fiecărei națiuni, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Desigur, trecînd în revistă 
anul 1976, nu putem să nu men
ționăm evenimentele importante 
pe care le-a cunoscut, activita
tea partidului, primul Congres 
al educației politice și al cul
turii socialiste, Conferința pe 
țară a cadrelor din domeniul 
științelor sociale și învățămîntu- 
lui politic. Sub directa îndruma
re a secretarului general al 
partidului, a fost elaborat Pro
gramul de măsuri pentru apli
carea hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al partidului și ale Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste, dezbătut și 
adoptat la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.

Expresie a gindirii vii, înnoi
toare, a acțiunii consecvente 
desfășurate pe linia formării o- 
mului nou, a educării lui in spi
ritul normelor comuniste de 
muncă și viață, aceste eveni
mente consacră o dată în plus 
legătura indisolubila existentă 
intre politica de transformare e- 
conomico-socialâ a țârii și ac
tivitatea ideologică, educativă, 
de transformare revoluționară 
a conștiinței oamenilor. Se evi
dențiază astfel cu putere per
severența cu cere partidul nos
tru militează pentru dezvoltarea 
armonioasă a societății in pro
cesul de înfăptuire a marilor 
scopuri pe care ni le-am asu-

TRAIAN GANJU 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag- a H-a)

La București a început, în 
după-amiaza zilei de 25 no
iembrie, Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al ță
rilor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La consfătuire iau parte 
delegațiile :

Republicii Populare Bulga
ria, condusă de tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria ;

--------szizqzzkeqi-------
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• Tinerii artiști amatori din Capitală, într-un 
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Astăzi, la posturile 
de radio și televiziune
Astăzi, în jurul orei 14,45, posturile noastre 

de radio și televiziune vor transmite direct ce
remonia plecării tovarășului Leonid Ilici Brej
nev, secretar general al Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră.

Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Ceho
slovace ;

Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane ;

Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar ai Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez;

Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România ;

Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Janos 
Kădăr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar ;

Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, condusă de 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Consfătuirea a fost deschisă 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, care a salutat 
călduros delegațiile partici
pante.

Lucrările Consfătuirii vor 
continua în ziua de 26 noiem
brie.

BRIGĂZILE 
TINERETULUI 
ÎN BĂTĂLIA 

RECOLTEI
Relatări ale reporteri
lor noștri din județele 
Mehedinți, Arad, Dolj 
și Vaslui, privind sta
diul principalelor lu
crări de sezon : RE
COLTAREA SI DEPO
ZITAREA PORUMBU
LUI, EFECTUAREA A- 
RĂTURILOR, PREGĂ
TIRI ÎN GRĂDINI, VII 
Șl LIVEZI

• La rubrica : CUM 
FINALIZAȚI INVESTI
ȚIILE ACESTUI AN, 
CUM PREGĂTIȚI IN
VESTIȚIILE ANULUI 
VIITOR, un reportaj 
de pe șantierul dez
voltării întreprinderii 
„Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca
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Recordurile 
muncii creatoare

Acționînd în cadrul între
cerii uteciste, tinerii de la 
întreprinderea de mașini e- 
lectrice București au declan
șat în ultima vreme ample 
acțiuni de muncă patriotică 
în sprijinul producției. La 
zilele și săptămînile record 
au fost antrenați, pină în 
prezent, peste 500 de tineri 
care au lucrat aproximativ 
2 500 de ore peste program. 
Ei au efectuat operații de 
turnare, strunjire și găurire 
a carcaselor și altor piese 
turnate, de găurire a scutu
rilor pentru motoare, de e- 
xecutare a capetelor, polilor 
și tălpilor polare, bobinat 
rotorii și statorii acestora. 
Astfel, numai cei 52 de ute- 
ciști ai halei de montaj nr. 
5 au executat 2 grupuri de 
medie frecvență, 15 motoare 
de 500 amperi, au făcut com
pletări la alte 20 și au pre
gătit 15 bobine copolare. Ti
nerii de la bobinat, hala 100, 
și-au amenajat singuri noile 
locuri de muncă, au montat 
bancuri de lucru și dispozi
tive, iar cei de la construcții 
metalice au predat 150 de 
poli și au confecționat 80 de 
tălpi polare. Printre eviden
tial se numără organizațiile 
U.T.C. conduse de Florian 
Dicu, Nicolae Apostol, Mihai 
Balaban, Grigore Duțan, A- 
lexandru Cristea, Radu Stoi

ca, precum și uteciștii loan 
Dumitru, Gheorghe Iordan, 
Georgeta Tudor, Ecaterina 
Șerban, Lucica Ianoc și alții. 
(Cornel Galben).

Comuna Podul lloaiei 
pe drumul urbanizării

Comuna Podul lloaiei din 
județul Iași se află în plin 
proces de transformare. Edi
ficiile social-culturale con
struite aici în ultimul timp, 
rețeaua comercială și de 

servicii tot mai diversă con
turează deja perspectiva vii
torului orășel agro-industri- 
al. una din cele peste 100 de 
asemenea așezări care vor 
apare pe harta țării. Mindria 
tinerilor din comună constă 
în faptul că ei participă di
rect la schimbarea perma
nentă a localității. Astfel, in
ternatul cu 400 de locuri dat 
nu de mult în folosință pen
tru elevii liceului agricol, 
noul bloc cu 12 apartamente, 
modernul complex comercial 
au fost ridicate cu contribu
ția efectivă a uteciștilor. Ei 
au plantat, de asemenea, 
peste 2 400 de arbori și ar
buști și au lucrat la reface
rea trotuarelor și străzilor pe 
o suprafață de peste 17 hec
tare. (Vasile Arhire).

0 nouă și puternică manifestare 
a trainicei prietenii româno-sovietice

Eveniment remarcabil in cro
nica relațiilor frățești de bună 
vecinătate dintre România și 
Uniunea Sovietică, vizita de 
prietenie in țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a tova
rășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, convorbirile 
desfășurate intr-o ambianță de 
caldă prietenie, in spiritul sti
mei și respectului reciproc, au 
evidențiat in mod deosebit vo
ința de adincire a relațiilor 
dintre P.C.R. și P.C.U.S.. hotărî
rea comună de a deschide noi 
orizonturi colaborării multilate
rale dintre România și Uniunea 
Sovietică in opera de construc
ție socialistă și comunistă, pen
tru cauza socialismului, progre
sului și păcii.

Inalții oaspeți sovietici au fost 
întimpinați pe pămintul Româ
niei cu sentimente sincere, 
profund prietenești, bucurin- 
du-se pretutindeni de o mani
festare caldă și vibrantă din 
partea locuitorilor Capitalei. 
„Poporul român — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
toastul rostit la dineul ofi
cial oferit în onoarea distin
sului oaspete — vă primeș
te cu inima deschisă, ca pe 

soli dragi ai Uniunii Sovietice, 
văzind in vizita dumneavoastră 
o expresie a relațiilor de prie
tenie, bună vecinătate și cola
borare care leagă popoarele 
noastre și care au vechi tradi
ții în lupta comună pentru pro
gres și o viață mai bună".

La rindul său, tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev, relevînd calda 
ospitalitate cu care a fost în- 
timpinat de poporul român, a 
spus : „încercăm cu toții senti
mente de profundă satisfacție 
de a ne afla din nou la Bucu
rești, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Cc.nunist 
Român, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Vă mulțu
mim pentru primirea atît de 
călduroasă pe care ne-ați re
zervat-o. Dorim să exprimăm 
tuturor locuitorilor Bucureștiu- 
lui recunoștința noastră pentru 
această primire, pentru ospitali
tatea atit de caldă, pentru aten
ția cu care ne-au întîmpinat".

Primirea cordială, fierbinte, 
expresie a sentimentelor de 
prietenie și solidaritate care 
leagă poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice, a dat 
o semnificație pozitivă vizitei, 
convorbirilor româno-sovietice 
la cel mai înalt nivel. „Par
tea română și partea so
vietică — stă scris în Declara
ția privind dezvoltarea continuă 
a colaborării și prieteniei fră

țești intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, între Româ
nia și Uniunea Sovietică, sem
nată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brej
nev — și-au exprimat deplina 
satisfacție față de rezultatele 
vizitei. A fost exprimată con
vingerea că această vizită și 
convorbirile rodnice care au 
avut loc intre secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, constituie un eveni
ment remarcabil în relațiile ro
mâno-sovietice. contribuind la 
întărirea continuă a prieteniei 
de nezdruncinat și la extinde
rea colaborării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialis
te, poporul român și popoarele 
sovietice, în interesul construi
rii socialismului și comunismu
lui în cele două țări, al întări
rii unității țărilor socialiste, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume".

în timpul convorbirilor cei doi 
conducători s-au informat re
ciproc cu privire la construcția 
socialistă și comunistă din țări
le lor, la realizarea hotăririlor 

celui de-al Xl-lea Congres ai 
P.C.R. și ale celui de-al XXV- 
lea Congres al P.C.U.S., au e- 
xaminat problemele esențiale 
ale adîncirii colaborării multi
laterale dintre cele două parti
de și țări. S-a constatat cu sa
tisfacție că, dezvoltîndu-se pe 
baza Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
din 7 iulie 1970, cu respectarea 
strictă a principiilor egalității 
în drepturi, independenței și 
suveranității, neamestecului re
ciproc în treburile interne, în
trajutorări^ tovărășești, colabo
rarea româno-sovietică se ex
tinde pe tot mai multe planuri. 
O contribuție importantă la a- 
tingerea acestui stadiu superior 
al relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre au 
avut vizitele reciproce la cel 
mai înalt nivel, contactele din
tre delegațiile de partid și de 
stat din cele două țări. Convor
birile și întrevederile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev au jalo
nat evoluția raporturilor bilate
rale deschizindu-le noi și rodni
ce perspective de afirmare. Din
tre acestea, ca un moment deose
bit, prin rezultatele sale fruc
tuoase, s-a înscris întilnirea din 
această vară, in Crimeea, a ce-

GH. SPRINȚEROIU

(Continuare in pag. a IV-a)
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TELEGRAME
Președintele Republicii Libaneze, ELIAS SARKIS, a trimis pre

ședintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
nrmătoarea telegramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe 
care ați binevoit a mi le adresa cu ocazia sărbătorii independentei 
Libanului și vă rog să acceptați urările sincere pe care le formulez 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
poporului român prieten.

Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, 
LUBOMIB STROUGAL, a trimis primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, următoarea 
telegramă :

Stimate tovarășe Mănescu,
Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru felicitările trans

mise. în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al 
dumneavoastră personal, cu ocazia numirii mele din nou în funcția 
de președinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.

In spiritul concluziilor celui de.-ai XV-lea Congres al Partidului 
Comunist Cehoslovac și al dorinței unanime a poporului nostru, 
exprimată în succesul alegerilor de deputati pentru organele re
prezentative, vom adinei și Întări relațiile internaționale trăiești cu 
țările comunității socialiste și vom dezvolta continuu colaborarea 
multilaterală dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Socialistă România, în folosul popoarelor ambelor noastre 
interesul cauzei socialismului și al păcii în lume.

ICJEiVIM
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialis
te România, Nicolae ' Giosan, a 
primit o telegramă de mulțu
mite din partea președintelui 
Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Alois 
Indra, pentru felicitările ce i-au 
fost adresate cu ocazia reale
gerii sale în această funcție.

Joi la amiază 
la București

a fost semnat 
Protocolul de

A

Republica 
țări și în

schimburi artistice pe___....
și 1978, precum șl preliminariile 
pe anul 1979, între Agenția Ro- 
nână de Impresariat Artistic — 
A.R.I.A. și Agenția ungară „In- 
terconcert". Cu prilejul semnă
rii au fost trecute în revistă 
realizările obținute in acest do
meniu in perioada precedentă, 
documentul stabilind organiza
rea reciprocă de noi turnee ale 
unor apreciate formații, artiști 
vocali și instrumentiști.

apărut „Revista de istorie”
nr. 10, tomul 29/1976

Spîculm din sumar :
• Al II-lea Congres in

ternațional de tracologie. 
Rezultate și perspective.

• însemnătatea alegeri
lor generale din noiembrie 
1946 pentru situația internă

anii 1977

și internațională a Româ
niei.

o Mutații în viața ideo
logică în timpul făuririi 
Partidului Comunist Român 
și primilor ani ai activității 
sale.

Brigăzile tineretului în bătălia recoltei Cum finalizați investițiile acestui an,

Activitate susținută, măsuri gospodărești pentru

impulsionarea ritmului lucrărilor prioritare de sezon

Scăderea bruscă a temperaturii în cea mai 
mare parte a tării, apariția ninsorilor și înghe
țul parțial al solului sint factori care impun ac
celerarea ritmului lucrărilor de sezon. Pe primul 
plan al preocupărilor râmi ne recoltatul porum
bului, transportul și depozitarea grabnică a aces
tuia de pe ultimele suprafețe. Echipele de co
operatori Si mecanizatori trebuie să acționeze 
energic, pe întreaga durată a zilei, pentru ea in 
cel mai scurt timp — deci, incă din această 
săptămină — lucrarea să se încheie. Concomi-

tent, trebuie mobilizate forțe la eliberatul tere
nurilor de coceni și efectuarea arăturilor de 
toamnă. In grădini, vii și livezi gospodarii au 
început pregătirea viitoarelor recolte. Relatările 
reporterilor noștri privind stadiul efectuării a- 
cestor importante munci atestă hărnicia lucrăto
rilor de pe ogoare, hotărîrea lor de a obține și în 
anul viitor producții mari și de calitate. Amplu 
efort in cadrul căruia, tinerii de la sate își aduc 
o contribuție eficientă.

cum pregătiți investițiile anului viitor ?

PENTRU
GRĂBIREA

EXECUȚIE

SPRIJINIRE

TINERII-iN FRUNTEA
ACȚIUNILOR DE

A CONSTRUCTORILOR

• MEHEDINȚI
„Cu toate că în ultima lună 

ploile căzute la noi au dus la 
apariția fenomenului de bălti
re — ne spune Ilarion Tircă. di
rector general adjunct la Di
recția agricolă a județului Me
hedinți — prin măsurile între
prinse de Comandamentul jude
țean pentru coordonarea lucră
rilor agricole, mobilizind pe 
toți locuitorii satelor, un mare 
număr de tineri, am reușit să 
apropiem recoltatul porumbului 
de sfîrșit. Practic, miine, vom 
încheia recoltatul porumbului 
în cooperativele agricole de 
producție pe toate cele 43 250 
hectare cultivate".

Trebuie însă amintit că pe 
lingă organizarea temeinică a 
muncii în echipe și brigăzi s-a 
urmărit folosirea la maximum a 
tuturor mașinilor și utilajelor 
agricole repartizate atît Ia re
coltat cit și la transportul po
rumbului. De altfel, toate mij
loacele mecanice din consiliile 
intercooperatiste Șișeștî, Pruni-

șor. Stîngăceaua, care au în
cheiat recoltatul și transportul 
porumbului, au fost trimise pe 
ogoarele unităților agricole din 
consiliile Visători, Pătule, De- 
veselu, Obîrșia pentru a ajuta 
la recoltatul și transportul po
rumbului de pe ultimele hecta
re. La rîndul lor. cele 86 echipe 
formate din membri cooperatori, 
muncitori și elevi lucrează în 
punctele de depozitare la pre- 
firarea porumbului, alegind știu- 
leții predispuși mucegăirii 
resturile vegetale.

• ARAD
de

a-
re-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Din agenda sportului

• Etapa județeană a Concursu
lui național sătesc de trîntă. La 
sfîrșitul acestei săptămîni vor 
continua întrecerile din penul
tima etapă, faza județeană a 
Concursului național sătesc de 
trinlă, care cunoaște o largă 
popularitate în rîndul tinerilor 
din mediul rural. Duminică, la 
Tirgoviște se vor întîlni cei mai 
buni concurenți din județul 
Dîmbovița, urmînd să desemne
ze campionii la cele șase cate
gorii de greutate prevăzute în 
regulamentul competiției. în a- 
ceeași zi, la Brăila, Focșani și 
Sibiu vor avea loc întreceri de
cisive în cadrul etapei județene 
la trîntă.

• Bogat program sportiv la 
Brănești. Duminică dimineața se 
va desfășura, pe un traseu .din 
pădurea Pustnicul de lingă Bră
nești (Ilfov), etapa finală a unei 
ample competiții de masă, 
„Crosul elevilor ilfoveni", la 
care vor evolua mai mulți 
concurenți din Giurgiu. Olteni
ța. Urziceni, Buftea și alte loca
lități. în același timp, în noua 
sală de sport din Brănești se 
vor disputa meciurile decisive 
din etapa județeană a Con
cursului național sătesc de trîn
tă. precum și un turneu de 
handbal. Tot duminică, sala de 
sport a Liceului din comuna 
Dragomirești Vale va găzdui 
jocurile finale ale competiției

județene de handbal „Trofeul 
speranțelor olimpice", la care 
își vor apăra șansele opt echipe 
feminine.
• Finalele „Cupei U.N.C.A.P." 

la popice. în aceste zile, în mai 
multe localități din țară se des
fășoară întrecerile primei ediții 
a Concursului național sătesc de 
popice, dotat cu trofeul „Cupa 
U.N.C.A.P.", competiție organi-

de masă
zată de Uniunea cooperativelor 
de producție în colaborare cu 
U.T.C. și federația de popice. 
Finalele pe țară vor avea loc în 
zilele de 11 și 12 decembrie, la 
complexul sportiv „Milcovul" 
din Focșani, reunind cei mai 
buni concurenți, respectiv cam
pionii pe județe.

0 IERI, lotul reprezentativ 
de fotbal al țârii noastre care 
se pregătește pentru jocul de 
duminică cu echipa Bulga
riei, programat pe stadionul 
„23 August", a susținut o 
partidă de verificare la Sna- 
gov. Selecționabilii au învins 
cu scorul de 6—1 echipa Glo
ria din Buzău, prin punctele 
marcate de Iordănescu (2), 
Boloni (2), Radu II și Mul- 
țescu. Echipa României a în
ceput jocul în următoarea 
formație : Răducanu, Cberan, 
Sameș, Sătmăreanu II, Ma
nea, Bălăci, Boloni, Iordă
nescu, Troi. Radu II, Luces- 
cu. Au mai jucat Ștefan, 
Grigore, Anghelini, Mulțescu 
și Kun II.

M. L.

• ÎN ZIUA A DOUA a 
turneului internațional de 
tenis care se desfășoară, pe 
teren acoperit, la Copenha
ga, jucătorul român Ilie Năs- 
tase l-a învins în trei seturi, 
cu 1—6, 6—3, 6—4, pe suede
zul Bjorn Borg. într-o altă 
partidă, polonezul VVojtek 
Fibak a dispus cu 6—7. 6—3, 
6—2 de italianul Adriano 
Panatta.

• JOI AU CONTINUAT 
întîlnirile turneului interna
țional masculin de handbal 
de la Tbilisi. Echipa Româ
niei a 
23—15
R.S.S.

întrecut cu scorul de 
(11—8) selecționata 

Gruzine.

Cooperatorii din unitățile 
gri cole ale județului Arad 
coltează în aceste zile porumbul 
de pe ultimele 4 000 hectare din 
cele peste 74 000 hectare culti
vate. Dat fiind faptul că 55 co
operative agricole de producție 
au încheiat deja această lu
crare, s-a luat măsura ca mij
loacele de transport și cele de 
recoltare să fie redistribuite în 
unitățile care mai au de re
coltat și transportat porumb. în 
prezent, toate cele 89 combine 
„Gloria"—C 12 echipate cu dis
pozitive speciale pentru recol
tarea porumbului lucrează in u- 
nitățile agricole din consiliile 
intercooperatiste Felnec, Sin- 
teani, Curtici ș.a. Pentru a 
transporta din cimp întreaga 
cantitate de porumb ce se re
coltează într-o zi, la care se mai 
adaugă încă 3 000 tone de po
rumb culese dar netransporta
te, celor 1 200 autocamioane. 850 
tractoare cu remorci și peste 
2 500 atelaje li s-au stabilit gra
fice pe ore și puncte de lucru, 
în felul acesta viteza zilnică de 
transport de 7 000 tone prevăzu
tă a se realiza este depășită cu 
400—500 tone. Aceeași bună or
ganizare cu sarcini concrete 
pentru fiecare muncitor și uti
laj în parte am întîlnit și la 
punctele de depozitare, în locu
rile de uscare și la bazele de 
recepție. De la tovarășul Dumi
tru Dragoș, de la Direcția agri
colă a județului Arad, aflăm că 
peste 3 000 membri cooperatori 
constituiți în echipe lucrează 
permanent la sortarea porumbu
lui. Alte zeci de asemenea for
mații asigură alimentarea și 
buna funcționare a uscătoarelor. 
Zilnic se usucă mai bine de 

1 300 tone porumb.

mentul județean pentru agricul
tură cit și comandamentele lo
cale au luat o serie de măsuri 
pentru impulsionarea ritmului 
de muncă, pentru sporirea vi
tezelor zilnice de recoltare ast
fel ca, această lucrare să se 
încheie pină la sfîrșitul săptă- 
minii. Cele mai mari suprafețe 
nerecoltate sint amplasate în 
special în unitățile agricole din 
nordul județului — Grecești, 
Brădești, Negoiești, Murgaș — 
unde trebuie acționat mai ener
gic în antrenarea echipelor de 
cooperatori la muncă. Ploile că
zute au determinat și apariția 
fenomenului de băltire, fapt pen
tru care în zonele Filiași, Băi- 
lești, Calopăr, au fost inițiate ac
țiuni pentru scurgerea apei în 
exces. în bazele de recepție și 
punctele volante de depozitare se 
dă o bătălie susținută pentru 
sortarea știuleților, curățirea lor 
de pămînt și alte resturi vege
tale, in scopul unei bune con
servări și pentru evitarea pier
derilor prin degradare. De ase
menea, s-au luat măsuri ener
gice pentru protejarea silozuri
lor de sfeclă de zahăr și a gră
mezilor rămase in cimp. pentru 
ca nimic din recolta acestui an 
să nu se risipească.

• VASLUI
Și în acest județ au fost gene

ralizate o serie de măsuri gos
podărești capabile să impulsio
neze ritmul de cules și depozi
tat la porumb. Exemplul uni
tății din Solești, unde întreaga 
cantitate de știuîeți a fost re
coltată și transportată integral 
în pătule și ari oaie, acum coo
peratorii efectuînd sortatul și 
depozitatul în funcție de gra
dul de umiditate, a fost urmat, 
prin buna organizare a muncii, 
de alte 20 de cooperative. In 
unele unități, cum ar fi Puiești, 
Banca, Tîrzii, pentru evitarea 
pierderilor s-a hotărît recolta
rea știuleților direct în saci și 
coșuri, pe categorii, ușurîn- 
du-se astfel mult transportul și 
depozitarea, care capătă astfel 
un plus

• DOLJ
Față de posibilitățile exis

tente în acest județ cit și dato
rită suprafețelor mari cultivate 
cu porumb se poate aprecia că. 
în raport de realizările „la zi" 
recoltatul este rămas în urmă. 
Circa 20 la sută din porumb 
este incă necules. iar mari can
tități de știuleți se află în cimp 
așteptind să fie transportat și 
depozitat. Ca urmare, Comanda-

de operativitate. De 
asemenea, în

a ______
transport, atelajele sint anga
jate pe secțiunile de drumuri 
mai greu accesibile autocami
oanelor. care preiau recolta la 
drumurile pietruite și asfaltate. 
Remarcăm însă și citeva „scă
deri de ritm" în unitățile de pe 
valea Racovei. unde știuleții 
recoltați se află încă pe cimp. 
Apariția fenomenului de mu- 
cegăire. datorită umidității ri
dicate a boabelor și ciocălăilor. 
impune luarea unor măsuri 
hotărite pentru ca porumbul să 
ajungă în cel mai scurt timp in 
hambare.

eficiente
scopul folosirii 
mijloacelor de

Grupaj realizat de : 
ȘTEFAN DORGOȘAN 

D. DUCA

• Echipe de uteciști din în
treprindere au montat în afara 
programului 29 de utilaje în 
noile spații, iar întreaga valoare 
a muncii patriotice prestate în 
acest an pe șantier se ridică la 
peste 2 milioane lei. • Pregă
tirea temeinică a cadrelor care 
vor deservi noile capacități de 
producție — acțiune organizată 
și condusă de uteciști. • Față 
de valoarea inițială a devizului, 
prin revizuirea documentației și 
aplicarea unor soluții tehnice 
noi, costul total al investiției se 
va reduce cu 21 milioane lei.

în mare măsură, planul de 
producție al întreprinderii „Teh- 
nofrig" pe 1977, ca dealtfel pe 
întregul cincinal, depinde de 
punerea la timp în funcțiune a 
noilor capacități aflate acum în 
construcție și, bineînțeles, de 
mersul ireproșabil al mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor ce se 
montează în prezent în noile 
spații. Conștienți de importan
ța respectării întocmai a grafi
celor de execuție, de calitatea 
lucrărilor, constructorii, în cola
borare permanentă cu unitatea 
beneficiară, au obținut pină în 
prezent rezultate bune, stadiile 
fizice inscriindu-se în graficele 
de execuție, unele chiar fiind 
devansate. Așa, de exemplu, 
pentru a se putea lucra în con
diții optime și pe timpul iernii, 
a fost închisă complet bala de 
utilaj alimentar, deși această 
lucrare era planificată pentru 
începutul anului viitor. Tn acest 
mod se poate trece deja la să
parea și turnarea fundațiilor 
pentru utilaje și la montarea 
propriu-zisă a acestora. Dato
rită bunei organizări a activită
ții pe șantier și a sprijinului 
acordat de muncitorii și specia
liștii întreprinderii, o serie de 
alte obiective au fost atacate în 
devans. După cum aprecia to
varășul inginer Alexandru Cuc, 
directorul întreprinderii „Teh-

nofrig", planul anual al șantie
rului va fi depășit cu circa 7—8 
la sută deoarece se lucrează in
tens la montarea utilajelor sosi
te mai devreme. în acest scop, 
au fost formate echipe de tineri 
lăcătuși-montori din secțiile în
treprinderii care au preluat a- 
proaps în întregime această lu
crare. Dealtfel, după cum 
informează tovarășul Dorin 
Both, secretarul comitetului 
U.T.C., tinerii au fost în tot 
cursul anului în fruntea acțiuni
lor de sprijinire a constructori-

ne

Pe șantierul dezvoltării 

întreprinderii „ Tehnofrig" 

din Cluj-Napota

lor în grăbirea ritmului de lu
cru și realizarea de economii. în 
cea mai mare parte demolările 
necesare au fost făcute de tineri, 
în timpul liber, în cadrul acțiu
nilor lor de muncă patriotică, 
deschizînd astfel mai devreme 
front de lucru pentru construc
tori. Echipele de montori ale 
uteciștilor din secțiile „mecanic- 
șef“ și „întreținere" au montat în 
acest an, pe noile spații, 29 de 
strunguri, freze, mașini de ale
zat și frezat, prese etc., valoa
rea acțiunilor de muncă patrio
tică Jn sprijinul constructorilor 
ridicîndu-se la peste 2 milioane 
lei.

Paralel cu intensificarea rit
mului de lucru pe șantier, în 
întreprindere se desfășoară ac
țiunea de pregătire a cadrelor 
pentru noile capacități. în acest 
sens, din inițiativa organizației 
U.T.C. a fost înființat un micro- 
institut de perfecționare profe
sională a tinerilor pe speciali
tăți, cu caracter permanent, în

serii de cite 6 luni, cu 6 ore de 
cursuri, săptămînal. în prima se
rie au fost deschise, cu 2 luni 
în urmă, trei cursuri cu cîte 60 
de tineri fiecare, în specialități
le : „frigotehnică", „acoperiri 
metalice" și „mecanică fină“, 
ale căror programe analitice, în
tocmite de cei mai buni specia
liști ai uzinei și ai institutului 
de cercetări, sint axate pe cu
noașterea temeinică a tehnolo
giilor de fabricație celor mai a- 
vansate din domeniul mașinilor 
și utilajelor pentru industria a- 
limentară. Absolvenții primei 
serii a microinstitutului vor for
ma nucleele de bază ale colec
tivelor de muncă din noile sec
ții ale uzinei.

Cum era și firesc, constructo
rii, proiectanții investiției și 
unitatea beneficiară au conlu
crat fructuos în această perioa
dă pentru aplicarea în practică 
a indicațiilor secretarului gene- 
nal al partidului, privind îmbu
nătățirea activității de investiții 
și reducerea consumului de ma
terii prime și materiale. S-au 
găsit soluții deosebit de eficien
te care au condus la reducerea 
volumului construcțiilor-montaj 
cu 31 la sută, în documentația 
pentru această etapă, ponderea 
construcțiilor în totalul investi
ției fiind acum de numai 18 la 
sută față de 30—35 la sută. Prin 
schimbarea unor soluții con
structive, prin înlocuirea unor 
materiale, se obțin economii în 
valoare de 21 milioane lei pe în
treaga investiție, față de devi
zul inițial. Aceasta înseamnă 
practic, economisirea a 740 tone 
ciment, a peste 110 tone oțel- 
beton, 1 300 metri conducte, 3 km 
de cabluri electrice, 5100 mp 
de drumuri de acces și platfor
me, 0,5 km canalizări etc. Alt
fel spus, o înaltă eficiență eco
nomică a investiției.

ROMULUS LAL

Zece echipe uteciste
și tot atitea argumente pentru
gîndirea

La Fabrica de sticlă Tirgu Jiu 
există zece echipe ale tineretu
lui. Rezultatele de pină acum 
obținute de aceste echipe sint 
poate cea mai autorizată ple
doarie pentru gîndirea și acțiu
nea colectivă. Cel puțin trei 
elemente ne determină să su
punem unei analize mai serioa
se componența acestor echipe, 
precum și aportul lor la rea
lizarea producției fabricii : 
Virsta medie a tuturor mem
brilor celor zece colective de 
muncă nu trece de 21 de ani ; 
Echipele nu au o ,istorie“ bo
gată. plină de evenimente spec
taculoase, de fapte de muncă 
ieșite din comun, de întîmplări 
neașteptate, pe care tinerii să 
le fi străbătut cu prețul unor 
eforturi fizice, morale sau spi
rituale fără precedent. Rezul
tatele în muncă ale celor zece 
colective de tineri sint, cu

și acfiunea colectivă
perseverență, deasupra „sarci
nilor stabilite" sau a „preve
derilor inițiale".

Echipa Anei Glăjer, de pildă, 
de la atelierul pictură, realizea
ză lunar depășiri de 50—55 la 
șută. Echipa lui Constantin 
Drăgoescu de la cuptoare, din 
schimbul maistrului Emil Poe- 
naru, a depășit planul de pro
ducție pe ultimele șase luni cu 
peste 45 la sută. Două echipe, 
tot de la cuptoare, conduse de 
Vasile Pasăre și loan Căneluș, 
au realizat planul pe luna oc
tombrie in proporție de 128 la 
sută.

— în iunie anul trecut a fost 
aprins primul foc la cuptoare, 
îmi spune subinginerul Traian 
Rusan, secretarul 
U.T.C. pe fabrică.

1. Profesor la catedra de Ma
tematică, disciplina Analiza 
matematică, poz. 2 din statul 
de funcțiuni.

2. Profesor la catedra de In
stalații. disciplinele: Instalații 
de ventilare și climatizare, In
stalații în condiții de climă tro
picală și Instalații de ventilare 
și climatizare, poz. 2 din sta
tul de funcțiuni.

3. Profesor la catedra de Ter
motehnică, disciplina Termoteh
nică și mașini termice, poz. 4 
din statul de funcțiuni.

4. Conferențiar la catedra de 
Construcții metalice și Statica 
construcțiilor, disciplinele: Cal
culul spațial al structurilor cu 
utilizarea calculatoarelor elec
tronice, Mecanica construcțiilor, 
Atelier-proiectare-cercetare, poz. 
10 din statul de funcțiuni.

5. Conferențiar la catedra de 
Construcții metalice și Statica 
construcțiilor, disciplinele: Con
strucții metalice și tehnologia 
execuției, Construcții metalice 
și Atelier-proiectare-cercetare, 
poz. 11 din statul de funcțiuni.

6. Conferențiar Ia catedra de 
Cadastru și măsurători terestre, 
disciplinele: Astronomie, și mă
surători prin unde, Geodezie și 
Atelier geodezie, poz. 9 din sta
tul de funcțiuni.

7. Conferențiar la catedra de 
Construcții hidrotehnice, disci
plinele: Construcții hidrotehni
ce, Construcții hidroenergetice și 
mecanica rocilor, Calculul struc
turilor hidrotehnice și întreți
nerea și exploatarea lucrărilor 
hidrotehnice, poz. 3 din statul 
de funcțiuni.

8. Conferențiar la catedra de 
Hidraulică, alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele: Hidrau
lică teoretică și aplicată, Ali
mentări cu apă, Alimentări cu 
apă și canalizări, Atelier-proiec- 
tare, poz. 9 din statul de func
țiuni.

9. Șef lucrări la catedra de 
Construcții metalice și Statica 
construcțiilor, disciplinele: Con
strucții metalice și tehnologia 
execuției, Rezistența materiale
lor și Construcții metalice, poz. 
17 din statul, de funcțiuni.

10. Șef lucrări la catedra de 
Construcții metalice și Statica 
construcțiilor, disciplinele: Me-

canica construcțiilor și Construc
ții metalice și tehnologia execu
ției, poz. 
țiuni.

11. Șef 
Drumuri 
strucții, disciplinele: Căi comu
nicații și lucrări edilitare. Pro
gramarea și utilizarea calcula
torului electronic și Tehnologia 
lucrărilor de construcții, poz. 16 
din statul de funcțiuni.

12. Lector la catedra 
țe sociale, disciplina 
științific, poz. 22 din 
funcțiuni.

13. Lector la catedra

18 din statul de func-
lucrări la catedra de 
și materiale de con-

de Stiin-
Socialism 
statul de
de Știin-

construcțiilor, poz. 31 din statul 
de funcțiuni.

21. Asistent la catedra de Con
strucții de beton armat, disci
plina Beton armat și construc
ții inginerești, poz. 22 din sta
tul de funcțiuni.

22. Asistent la catedra de Con
strucții de beton armat, disci
plina Construcții din beton ar
mat, poz. 25 din statul de func
țiuni.

23. Asistent la catedra de Or
ganizarea și conducerea activi
tății de construcții, disciplinele: 
Organizarea și conducerea pro
ducției și Tehnologia lucrărilor

căi comunicații, poz. 28 din sta
tul de funcțiuni.

29. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplinele: 
Bazele proiectării podurilor și 
poduri metalice. Curs general 
poduri, pod de lemn și metal 
și Pod metal cf și tehnologia 
execuției, poz. 17 din statul de 
funcțiuni.

30. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplinele: 
Beton armat și poduri masive 
cf și Beton armat și poduri de 
beton armat, poz. 18 din statul 
de funcțiuni.

31. Asistent la catedra de Po-

draulică și hidrologie, poz. 27 
din statul de funcțiuni.

36. Asistent la catedra de Hi
draulică, alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele: Hidrau
lică și hidrologie. Hidraulică, hi
drologie și hidrogeologie și Hi
draulică și mașini hidraulice, 
poz. 28 din statul de funcțiuni.

37. Asistent la catedra de Hi
draulică, alimentări cu apă și 
canalizări, disciplina Hidraulică 
și mașini hidraulice, poz. 29 din 
statul de funcțiuni.

38. Asistent la catedra de Hi
draulică. alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele: Canali-

SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI
țe sociale, disciplina Economie 
politică, poz. 23 din statul de 
funcțiuni.

14. Lector la catedra de Edu
cație fizică și sport, disciplina 
Handbal, poz. 13 din statul de 
funcțiuni.

15. Șef lucrări la catedra de 
Electrotehnică, Instalații electri
ce și fizică, disciplinele: Electro
tehnică și Instalații electrice, 
poz. 19 din statul de funcțiuni.

16. Șef lucrări la catedra de 
Electrotehnică, instalații electri
ce și fizică, disciplina Fizică, 
poz. 20 din statul de funcțiuni.

17. Șef lucrări la catedra de 
Termotehnică, disciplinele: In
stalații frigorifice și Termoteh
nică, poz. 11 din statul de func
țiuni.

18. Lector la catedra de Limbi 
moderne, disciplina Lb. română, 
poz. 21 din statul de funcțiuni.

19. Asistent la catedra de Con
strucții metalice și Statica con
strucțiilor, disciplinele: Con
strucții metalice și Construcții 
metalice și tehnologia execuției, 
poz. 26 din statul de funcțiuni.

20. Asistent la catedra de Con
strucții metalice și Statica con
strucțiilor, disciplina Mecanica

de construcții, poz. 17 din sta
tul de funcțiuni.

24. Asistent la catedra de Or
ganizarea și conducerea activi
tății de construcții, disciplinele: 
Organizarea și conducerea pro
ducției și Economia construcții
lor și legislație, poz. 18 din sta
tul de funcțiuni.

25. Asistent la catedra de Geo
metrie descriptivă și desen, dis
ciplina Desen tehnic, poz. 20 
din statul de funcțiuni.

26. Asistent la catedra de Geo
metrie descriptivă și desen, dis
ciplinele: Desen tehnic și Re
prezentări geometrice și desen 
tehnic, poz. 22 din statul de 
funcțiuni.

27. Asistent la catedra de Dru
muri și materiale de construc
ții, disciplina 
strucții, poz. 
funcțiuni.

28. Asistent 
muri și materiale de construc
ții, disciplinele: Drumuri urba
ne și întreținerea drumurilor, 
Trasee și terasamente, Supra
structura și întreținerea drumu
rilor, Proiectarea și construc
ția drumurilor și Construcții și

Materiale de con- 
24 din statul de

la catedra de Dru-

duri și căi ferate, disciplinele: 
Exploatarea și întreținerea cf, 
Suprastructura cf. pentru viteze 
mari, Suprastructura și întreți
nerea cf. și Siguranța circulației 
cf, poz. 19 din statul de func
țiuni.

32. Asistent la catedra de Ca
dastru și măsurători terestre, 
disciplinele: Astronomie și mă
surători prin unde^ Teoria ero
rilor, Geodezie, 
Desen, poz. 32 
funcțiuni.

33. Asistent la catedra de Con
strucții hidrotehnice, discipli
nele: Combaterea inundațiilor și 
drenaj, Sisteme hidrotehnice 
complexe, Regularizări de rîuri 
și căi navigabile, îmbunătățiri 
funciare și Construcții hidroteh
nice, poz. 10 din statul de func
țiuni.

34. Asistent la catedra de Hi
draulică, alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele: Mecani
ca fluidelor și Hidraulică și ac
ționări hidraulice, poz. 26 din 
statul de funcțiuni.

35. Asistent la catedra de 
draulică, alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele: Hidrau
lică teoretică și aplicată și Hi-

Cartografie și 
din statul de

Hi-

zări și Hidraulică teoretică și 
aplicată, poz. 24 din statul de 
funcțiuni.

39 Asistent la catedra de Hi
draulică, alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele: Tehno
logia lucrărilor de construcții și 
Hidraulică teoretică și aplicată, 
poz. 33 din statul de funcțiuni.

40. Asistent la catedra de Geo- 
tehnică și fundații, disciplina 
Fundații și procedee de funda
re, poz. 12 din statul de func
țiuni.

41. Asistent la catedra de Geo- 
tehnică și fundații, disciplina 
Fundații și procedee de funda
re, poz. 13 din statul de func
țiuni.

42. Asistent la catedra de Ma
tematică, disciplinele: Analiza 
matematică și Matematici gene
rale și calculul numeric, poz. 36 
din statul de funcțiuni.

43. Asistent la catedra de Ma
tematici, disciplinele: Analiza 
matematică, Algebră, geometrie 
și programare și Matematici, 
poz. 37 din statul de funcțiuni.

44. Asistent la catedra de In
stalații, disciplinele: Instalații 
de încălzire și rețele termice. 
Rețele de termoficare, Instalații

de ventilare și climatizare și In
stalații de ventilare, climatizare 
și frigotehnica, poz. 22 din sta
tul de funcțiuni.

45. Asistent la catedra de Elec
trotehnică, instalații electrice și 
fizică, disciplina Fizică, poz. 29 
din statul de funcțiuni.

46. Asistent la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele: 
Mașini de ridicat și tracțiune 
pentru construcții, Mașini pen
tru construcții, Mecanizarea lu
crărilor de construcții și Teh
nologia lucrărilor de construc
ții, poz. 22 din statul de func
țiuni.

47. Asistent la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele: 
Utilaje și procese tehnologice în 
industria prefabricatelor, Mașini 
de construcții și Tehnologia lu
crărilor de construcții, poz. 23 
din statul de funcțiuni.

48. Asistent la catedra de Re
zistența materialelor, discipli
nele: Rezistența materialelor și 
t^?ia elasticității și Mecanica 
cWWrucțiilor, poz. 19 din sta- 
tuf’de funcțiuni.

49. Asistent la catedra de Știin
țe sociale, disciplina Economie 
politică, poz. 31 din statul de 
funcțiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului de construcții din 
București, Bd. Republicii nr. 176, 
în termen de 30 de zile pen
tru posturile de profesori, con
ferențiari și șef de lucrări, si 
de 15 zile, pentru posturile de 
asistenți, de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere îm
preună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publi
cată în Buletinul Oficial, partea 
I, nr. 33, din 15 martie 1969 și 
de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămîntului nr. 
84 539/1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămînt supe
rior sint obligați să comunice în 
scris rectorului acesteia înscrie
rea la concurs.

Concursul se va ține la se- 
institutului în termenul

comitetului 
____  ______ Parametrii 
proiectați au fost atinși cu cî- 
teva luni mai devreme. Oame
nii (doar 25 dintre ei au făcut 
„sticlărie" la Mediaș, Turda și 
Avrig) s-au integrat repede și 
bine în producție. Primul factor 
în determinarea acestor suc
cese cred că a fost echipa, 
spiritul de echipă. Spirit in 
care competiția a fost înlocuită 
cu conlucrarea.

Șapte bărbați tineri pe o 
platformă din femn, în jurul 
unui cuptor. Din jumătate în 
jumătate de oră o femeie vine 
și împarte celor șapte sticlari- 
suflători apă minerală. Flă
cările dogoresc, broboanele de 
sudoare de pe fețele bărbați
lor amintesc de o lumină as
pră, dură, în care clipa se cu
cerește prin eforturi uriașe. 
Gesturile oamenilor sint scurte 
și precise. Fiecare execută o 
altă operație la fel de impor
tantă. la fel de complicată, pe 
fundalul aceluiași „foc conti
nuu". Vasile Pasăre, șeful echi
pei, face talpa la pahare, Con
stantin Chirilă pune 
Alexandru Blindu și 
Grigore, suflători amîndoi, scot 
fărîme incandescente din cup
tor și le dau o configurație geo
metrică, apoi toată această 
masă de elemente trece prin 
mîinile lui Constantin Grindea- 
nu, Vasile Negrescu și Valeriu 
Șandru și devine obiect cu o 
configurație clară, transparentă. 
Totul făcut însă cu o rapiditate 
aproape 
printr-o 
rilor.

— Eu

imposibil de 
sincronizare a

piciorul, 
Dumitru

sesizat, 
mișcă-

cred că echipa, 
de echipă se formează 
diții de muncă, avea 
spună mai tîrziu Vasile

spiritul 
în con- 

să-mi 
Pasăre.

Adică producția, creația sint 
cele care nasc și orientează spi
ritul de echipă. Noi, ăștia, șap
te, cîți sîntem aici, ne cunoaș
tem de la Mediaș, unde am fă
cut școala de șase luni de meș
teri sticlari. De atunci încă 
eram hotărîți ca să ne unim 
într-o singură echipă. La fel au 
făcut și cei din echipa Iui Că
neluș, și cei din echipa lui 
Ștefan Hodoși. Vreau să spun 
că cei care nasc și consolidea
ză echipa sînt oamenii. în pri
mul rind, oamenii. Iar produc
ția este examenul decisiv pe 
care-1^ da o mină de oameni, o 
echipă, atîta timp cit ea exis
tă, atîta timp cit ea e animată 
de un scop înalt.

Echipa condusă de Emilia 
Setter de la atelierul sculptură. 
Cea mai grea operație pe flux: 
lustruirea. Umezeală, noroi a- 
runcat pe pietrele abrazive, 
productivitate redusă. Fetele 
începuseră, la un moment dat 
să nu se mai înțeleagă una cu 
altă. Fiecare voia să prindă un 
loc mai „ușor" pe fluxul pro
ducției. Grupa de fete, risca să 
rămînă descompletată. Sigur, 
doi oameni identici — o știm cu 
toții — nu pot face o echipă, 
dar nici doi oameni așezați la 
poli opuși, lipsiți de un limbaj 
comun. Cazul echipei conduse 
de Emilia Sefter nu se înca
dra in nici una din cele două 
situații limită. Era un caz obiș
nuit, deci perfectibil. Intr-una 
din zile, cînd destrămarea e- 
chipei devenise aproape inevi
tabilă, fetele s-au strins pen
tru o ultimă ședință. Atunci 
s-au luat trei hotăriri : fiecare 
tînără să presteze 10 ore de 
muncă patriotică și sâ curețe 
locul unde execută ultima ope
rație pe flux ; toate fetele să 
treacă, prin rotație, pe la lus
truire ; să ceară conducerii în
treprinderii mărirea numărului 
de perii de lustruit. Toate cele 
trei hotăriri au fost îndeplinite. 
Echipa Emiliei Sefter a rămas 
aceeași, adică cea mai bună 
echipă, din tot atelierul.

„Cei care nasc și consolidează 
o echipă sînt oamenii", îmi 
spunea Vasile Pasăre, șef de 
echipă la cuptoare. Deși tineri, 
deși abia integrați în cîmpul 
muncii, sticlarii gorjeni au deja 
o apreciabilă experiență uma
nă și profesională. Dar, mai 
mult decît atit, dețin acel ad
mirabil resort al dobîndirii unei 
experiențe colective.

PAVEL PERFIL

bl ou
O VESTE BUNĂ PENTRU PARTICIPANT!! LA LOZ IN PLIC I

La seriile puse recent în vînzare, s-au introdus cîștiguri supli
mentare din FOND SPECIAL pe lîngâ cele existente,

latâ suficiente motive de a vâ procura lozuri în plic 
agențiile Loto-Pronosport, tonete, magazinele comerțului de 
și ale cooperației de consum.

Oriunde va aflați, jucați la LOZ ÎN PLIC, sistemul cel 
simpiu și mai popular.

din 
stat

mai



SOSIREA UNOR DELEGAȚII
LA CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC 
CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

I

O nouă și puternică manifestare 
a trainicei prietenii romăno-sovielice
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I Structurile O.N.U. și activitățile sale 

să reflecte realitățile actuale din lume
Dezbaterile din Comitetul juridic

Noi măsuri pentru normalizarea

Rezoluție U.N.E.S.C.O. in favoarea


