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Conferința

Județele Brasov 
si Maramureș » 9

au îndeplinit planul 
de producție pe primii 

doi ani ai cincinalului
Telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceausescu de Comitetul județean Brașov alP.C.R.

în telegrama "adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid se scrie :

Oamenii muncii din județul 
nostru, animați' de un fierbinte 
p" otism și actionînd cu res- 
T sathlitate revoluționară pen
ii . înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite în Programul parti
dului, în istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea, în cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului, au realizat cu 30 de 
zile înainte de termen planul 
producției industriale pe primii 
doi ani ai actualului cincinal, 
obținind astfel o producție in
dustrială suplimentară în va
loare de 4 miliarde lei. Cu con
tribuții deosebite se înscriu în 
acest bilanț colectivele de mun
că din întreprinderile de trac
toare, de rulmenți, unelte și 
scule. Combinatul chimic și în

treprinderea de utilaj chimic 
Făgăraș, Colorom-Codlea, Com
binatul de celuloză șl hîrtie — 
Zărnești șl altele care, mobili
zate de organizațiile de partid, 
au reușit să-și îndeplinească 
lună de lună sarcinile de pro
ducție, să-și onoreze prin fapte 
angajamentele asumate.

Vă raportăm că în primii doi 
ani ai cincinalului s-au realizat 
în plus fată de prevederile Ini
țiale peste 6 500 tractoare, 570 
buc. turbosuflante, 500 tone 
cuzineți, 170 milioane lei scule și 
dispozitive, 29 000 tone produse 
macromoleculare, 4 220 tone în
grășăminte chimice, 110 tone co
lorant!, 15 000 tone aldehidă for- 
mică, 309 tone preparate de car
ne, 1 070 tone unt, 1792 tone 
brânzeturi, precum și alte pro
duse industriale și bunuri de 
consum pentru populație.

Depășirea planului la produc

ția industrială s-a realizat în 
condițiile ridicării eficientei ac
tivității economice, fapt oglindit 
în creșterea productivității mun
cii pe cei doi ani cu 18,3 la sută, 
ceea ce a făcut posibil ca peste 
80 la sută din sporul producției 
industriale să se obțină pe sea
ma acestui indicator. Eforturile 
creației tehnice brașovene, sti
mulate de cerințele revoluției 
tehnico-științifice, s-au materia
lizat în cele 325 produse noi și 
modernizate, în introducerea a 
peste 60 tehnologii avansate, 
precum și în creșterea gradului 
de mecanizare și automatizare 
a proceselor de producție.

Politica justă, clarvăzătoare, 
a partidului, la elaborarea și 
aplicarea căreia dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, vă aduceți o contribu-
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Fiecare lucrare, fiecare operațiune presupune măiestrie profe
sională, răspundere pentru realizarea la timp a sarcinilor de plan.

Aspect de la Șantierul naval din Brăila
Foto : GHEORGHE CUCU

Telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceausescu de Comitetul județean Maramureș al P. C.R. 
în telegrama aârisâtS- tt'U.-.al' -ȚiL,-’ de 'st văftfcîIicâ3sii]Ari<îcîn-

P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid se spune : A- 
nimati de înalte simțăminte pa
triotice, de ‘florlnța fierbinte de 
a întîmpina mărețul eveniment 
al acestui an, Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Maramureș sînt bu
curoși să vă raporteze, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu că astăzi, 
1 decembrie 1977, au îndeplinit 
planul de producție pe primii 
doi ani ai cincinalului.

Dînd viață îndemnurilor și pre
țioaselor dumneavoastră indica-

tregul potențial material și u- 
man de care dispunem, colecti
vele de muncă dirr unitățile in
dustriale ale județului au obți
nut un avans în realizarea pre
vederilor de plan ale anilor 
1976—1977, de 30 de zile, ceea ce 
ne va permite ca, pînă la sfîr- 
șitul anului, să realizăm supli
mentar o producție în valoare 
de 1 448 milioane lei. Această 
depășire se materializează în 
importante cantități de produse 
fizice cum sînt : 4 206 tone oțel 
aliat, piese de schimb auto în 
valoare de 44 milioane lei, me
dicamente în valoare de 29 mi
lioane lei, 8 600 mc prefabricate

din beton armat, 167 mii mp 
furnire estetice, 410 mc placaje 
și altele.

Aceste succese irhpirtante re
prezintă contribuția județului 
nostru la înfăptuirea programu
lui de accelerare a dezvoltării 
economice a patriei noastre so
cialiste, pe care dumneavoastră 
l-ați prefigurat cu multă clar
viziune și cutezanță revoluționa
ră, pentru ridicarea pe noi culmi 
de civilizație și bunăstare ma
terială a întregului nostru popor.

Folosim acest prilej pentru a 
ne exprima încă o dată adinca 
recunoștință pentru grija și a-

(Continuare in pag. a III-a)

CONSTANȚA
4 miliarde lei producție 

industrială globală
' Aflată în plin proces de dez
voltare și modernizare, industria 
județului Constanța a înregistrat, 
în primii doi ani ai cincinalului 
afirmării revoluției tehnico-ști
ințifice, succese importante. 
Este perioada în care a început 
forajul în Marea Neagră și au 
fost asimilate în producție pe
trolierul de 150 000 tdw și mine
ralierele de 55 000 tdw, succese 
de prestigiu care oferă o ima
gine clară a cotelor înalte a- 
tinse de industria din această

parte a țării. în 1977 au fost 
realizate aici peste 130 de in
stalații și dispozitive de mare 
randament, o gamă variată de 
materiale noi și înlocuitori, iar 
producția globală industrială 
depășește cu 4 miliarde lei ni
velul atins în anul 1974, creș
tere bazată în principal pe dez
voltarea potențialului productiv 
al unităților și pe sporirea pro
ductivității muncii cu 18 la sută, 
față de același an.

JUDEȚELE CELOR ZECE MILIARDE
Azi, VASLUI

Dimensiuni contemporane, 
ritmuri elocvente

• IN ANUL 1968, valoarea producției globale industriale era 
de 2,5 miliarde lei. Pină la sfirșitul acestui cincinal, valoarea 
producției va ajunge la 12 miliarde lei.
• S-AU CONSTRUIT, în cincinalul precedent, 25 noi obiective 

industriale, s-au extins și modernizat multe din cele existente. 
In acest cincinal, județul are de realizat un plan de investiții 
de 2,5 ori mai mare decît în cincinalul 1971-1975, ceea ce va 
asigura un ritm mediu anual de creștere a producției indus
triale de 20,3 la sută.

• POPULAȚIA ocupată in industria județului, in anul 1977, 
este de aproape 3 ori mai mare decit in 1965.

• IN ANUL 1980, orașul reședință de județ va realiza 6 mi
liarde lei producție industrială, adică de peste două ori mai 
mult decit realiza intreg județul cu un deceniu in urmă.
• IN ACEST CINCINAL totalul apartamentelor va depăși 

13 000, față de 6 592 construite in cincinalul precedent. La 
Huși se va construi un spital cu 250 de paturi ; se vor construi 
două cinematografe, in Huși și Birlad.

IPOSTAZELE ESENȚIALE ALE 
UNUI ȚINUT AFLAT 

IN PLINĂ DEZVOLTARE
Cînd în urrrî’ă 'cli aproape zece 

ani noua împărțire teritorial- 
administrativăjlăcea, să apară pe 
harta țării și județul Vaslui, 
aceasta a echivalat pentru locui
torii Tării de Jos a Moldovei cu 
o șansă : șațisa recuperării 
unor serioase rămîneri în urmă 
economice, cu toate implicațiile

sociale, culturale, demografice și 
de civilizație. Ținuturile cunos
cute din cartea de istorie pen
tru strălucita victorie a lui 
Ștefan cel Mare de la Podul 
înalt, sau pentru dorobanții lui 
Peneș Curcanul, păreau a trăi 
doar prin fala întîmplărilor de 
odinioară. Ce avea în 1968, la 
înființare, județul Vaslui ? Un 
oraș ce se apropia de 50 000 
locuitori — Bîrladul, o între
prindere, „Rulmentul", care fă-

Vaslui
Foto: GHEORGHE CUCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit, joi după- 
amiază, pe tovarășul Pencio Ku- 
badinski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consi
liului Național al Frontului Pa
triei din R.P. Bulgaria, care în 
fruntea unei delegații a frontu
lui face o vizită în țara noastră Ia 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La primire a participat tova
rășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste.

A fost de față Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București.

Președintele Consiliului Na
țional al Frontului Patriei din

R.P. Bulgaria a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea tovarășu
lui Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
iar poporului român urări de 
succese în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rîndul 
său, tovarășului Todor Jivkov 
un cald salut prietenesc îm
preună cu cele mai bune urări 
de succes poporului bulgar prie
ten în construcția socialismului 
în patria sa.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată deosebita satisfacție 
față de evoluția mereu ascen
dentă a raporturilor de priete
nie, bună vecinătate și rodnică 
colaborare statornicite între 
popoarele șl țările noastre, sub-

liniindu-se că întîlnirîle și con
vorbirile, devenite tradiționale, 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
constituit momente hotărîtoare 
în dezvoltarea continuă a acestor 
relații. Totodată, s-a exprimat 
dorința comună de a extinde și 
diversifica raporturile dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Frontul Unității Socialiste 
și Frontul Patriei, dintre statele 
noastre, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

A fost evidențiată, de aseme
nea. voința comună a României 
și Bulgariei de a acționa și în 
viitor cu consecvență pentru 
consolidarea cursului spre des
tindere și cooperare, pentru se
curitate și pace pe continentul 
european și în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Ministrul transporturilor maritime 
din Jamahiria Araba Libiana Populară Socialistă

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi la a-' 
miază, pe Mansour Muhammad 
Badr, ministrul transporturilor 
maritime din Jamahiria Arabă 
Libiana Populară Socialistă, care 
se află într-o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte tova
rășul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

A luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste la 
București, Yahia Zakaria Al-Mu- 
kadami.

Oaspetele a mulțumit pentru 
întrevederea acordată și a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea conducă
torului Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste, Moam- 
mer El Geddafi, un cald mesaj 
de prietenie împreună cu urări 
de sănătate și fericire.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un cordial 
salut șefului statului libian, 
Moammer El Geddafi, și cele 
mai bune urări.

în timpul întrevederii a fost 
constatată cu satisfacție dezvol
tarea continuă, pe diverse pla
nuri, a relațiilor româno-libiene

și' s-a exprimat convingerea că 
ele se vor extinde și diversifica 
și în viitor, pe baza înțelegerilor 
și hotărîrilor stabilite de șefii 
celor două state, inclusiv pe plan 
internațional, în interesul pro
movării unor relații noi între 
state, întemeiate pe egalitate și 
echitate, al făuririi unei noi 
ordini economice și politice în 
lume.

S-a procedat, de asemenea, Ia 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme actuale ale vieții In
ternaționale, îndeosebi privind 
situația din Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Experiența înaintată, sursă inepuizabilă a eficientei economice

„VA TREBUI SĂ SE ACȚIONEZE FERM PENTRU INTRODUCEREA RE
ZULTATELOR CERCETĂRII ÎN PRODUCȚIE, ASTFEL CA ACESTEA SĂ SE 
MATERIALIZEZE ÎN OBȚINEREA DE PRODUSE CU CALITĂȚI SUPERIOARE, 
CU O EFICIENȚĂ ECONOMICĂ SPORITĂ".

NICOLAE CEAUȘESCU

Răspunzînd îndemnului secretarului general al partidului, colectivul întreprinderii de 
mașini-unelte și agregate București a hotărît să preia și să generalizeze în toate com

partimentele sale

Inițiativa „Contul personal 
al creației tehnico-științifice"
• APELUL DE A PARTICIPA LA INIȚIATIVA A 
FOST ADRESAT UNUI NUMĂR DE PESTE 500 DE 
CADRE TEHNICO-INGINEREȘTI Șl MUNCITORI 
CU ÎNALTA CALIFICARE • AU RĂSPUNS CHIAR 
DIN PRIMELE ZILE APROAPE 40, PROPUNIN-

DU-ȘI SA FINALIZEZE TOT ATITEA TEME DE 
CERCETARE • SE ESTIMEAZĂ CA IN SCURTA 
PERIOADĂ CE A MAI RĂMAS PINA LA SFIRȘI- 
TUL ANULUI SE VOR EFECTUA LUCRĂRI CU O 

EFICIENȚA DE CIRCA 2 MILIOANE LEI.

MARIANA BRAESCU

cea toată industria șl toată mîn- 
dria localnicilor și, în agricul
tură, frămîntat de alunecări, 
eroziuni și inundații — un pă- 
mînt competitiv doar prin pod
goriile cu soiuri alese și vinul 
de Huși, neîntrecuta Zghihară. 
Atît.

Atrași de ritmurile altor zone 
industriale, vasluienii — adoles
cenți, tineri, și chiar cei aflați 
la a doua tinerețe — luau, cu 
miile, în fiecare an, drumul 
șantierelor țării, ale fabricilor, 
minelor.

(Continuare in pag. a Il-a)

— Brigadieri, v-aliniați ! Bri
gadieri, drepți ! Pentru raport, 
înainte !

Sînt ei, cei 1 400 de elevi și 
studenți din 37 de județe ale 
țării și 4 centre universitare, 
întruniți astăzi la ultimul careu, 
eveniment ce marchează înche
ierea celei de-a treia serii de 
muncă patriotică. Moment de 
bilanț pentru cele trei luni de 
muncă și viață petrecute aici, 
moment de bilanț și reflecție 
pentru întregul an de activita
te desfășurată — în serii succe
sive, de la 1 martie la 1 decem
brie — de toți cei 3 200 de bri
gadieri elevi și studenți, în a- 
cest generos climat al gindirii și 
acțiunii comuniste.

Pe chipurile tinere se citește 
bucuria datoriei împlinite. An
gajamentul asumat la sosirea pe 
șantier — la 1 septembrie — 
este raportat astăzi îndeplinit și 
substanțial depășit. Cele 37 de 
brigăzi, cite a numărat această 
tabără de muncă patriotică — 
alcătuită din elevi de Ia licee 
industriale și studenți din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Iași și Ti
mișoara — au muncit in trei 
importante puncte de lucru de 
pe traseul Canalului Dunărea — 
Marea Neagră : Basarabi, Med
gidia și Cernavodă, prestînd în 
marea majoritate a cazurilor o 
activitate calificată. Ei au parti
cipat, astfel, la săpături de fun
dați* «i chesoaae, turnări d«

betoane, la realizarea de anro- 
camente de mal cu piatră bru
tă. terasamente și construcții de 
căi ferate, amenajarea unor 
hale, numeroase alte lucrări. 
Numaj valoarea manoperei e- 
fectuate de tinerii brigadieri se 
ridică la aproape 4 milioane lei.

Astăzi, sub faldurile drapelu
lui tricolor înălțat la catargul

ceului industrial nr. 4 din Tul
cea, am învins greutățile cu 
care eram mai puțin obișnuițî, 
reușind să ne aducem o bună 
contribuție la desfășurarea în
tregii activități a taberei. Fru
moasele rezultate obținute cu 
care ne întoarcem acasă consti
tuie pentru noi imbold și anga
jament în viața și munca ce ne

Brigadieri la 

ultimul careu
ultimului careu sînt evidențiate 
brigăzile fruntașe, tineri care 
s-au distins în mod deose
bit, se rostesc cuvinte emoțio
nante, în care nu de puține ori 
revine leit-motivul reîntîlnirii, 
aici sau pe alte șantiere, ori
unde patria va avea nevoie de 
forța și mintea brațului tînăr. 
„Aici am cunoscut adevăratul 
sens al faptelor noastre, al 
muncii noastre — spunea în ca
reul de la Medgidia elevul Pe
tru Vasile, comandantul brigă
zii Tulcea. Noi, brigadierii Li

așteaptă la absolvirea școlii". 
La punctul de lucru Basarabi 
consemnăm cuvîntul comandan
tului brigăzii Galați : „Aducem 
un cuvînt de adincă recunoștin
ță partidului, pentru chemarea 
ce ne-a fost adresată nouă, ti
nerilor, de a veni să muncim 
aici, unde am trăit din plin băr
băția cu care oamenii zilelor 
noastre știu să-și transforme 
munca de zi cu zi în idealuri 
comuniste, în idealul întregului 
popor". Emoționante cuvinte 
împărtășea, la rîndul lui, si ele-.

vul Nagy Sandor, comandantul 
brigăzii Mureș : „Noi, tinerii ro
mâni, și maghiari, veniți de pe 
Valea Mureșului, a Tirnavelor 
și Gurghiului am răspuns cu 
multă bucurie la chemarea par
tidului, a organizației noastre 
revoluționare de tineret, mun
cind cu rivnă pentru a contri
bui Ia realizarea acestui mare 
obiectiv economic al țării. Aici, 
în muncă s-a întărit și mai 
mult prietenia noastră a tineri
lor de diferite naționalități, in 
numele dăruirii pentru înflori
rea patriei comune — România 
socialistă". Aplauzele care au 
subliniat cuvîntul tînărului 
Nagy Sandor au fost sporite și 
de faptul că brigada Mureș a o- 
cupat locul I în întrecerea ute- 
cistă pe această serie, rezulta
tele ej situîndu-se totodată pe 
primul loc în întregul an de 
muncă depusă de brigăzile de 
elevi și studenți. Pentru aceas
ta, ea a fost distinsă cu Diplo
ma de onoare a C.C. al U.T.C. 
și fanionul de brigadă fruntașă. 
Cu aceleași însemne au fost dis
tinse și brigăzile : Buzău, Ba
cău, Galați, Vrancea, Cluj, Te
leorman, Bihor, Bistrița, Gorj, 
Tulcea. Numeroși tineri, elevi și 
studenți, au primit — pentru re-

ION ANDREITA 
VALERIU TANASOF
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După cum se știe, cu mai bine de o lună în urmă, ziarul nostru 
a prezentat cititorilor o valoroasă inițiativă a comuniștilor de la 
uzina bucureșteană „23 August" - „Contul personal al creației 
tehnico-științifice", care a dat un puternic impuls spiritului nova
tor al inginerilor, tehnicienilor, maiștrilor și muncitorilor din a- 
ceastă prestigioasă unitate industrială. Ea se recomanda astfel a 
fi preluată și aplicată în cît mai multe întreprinderi, în funcție de 
specificul fiecăreia, pentru ca într-adevăr Cadrele tehnice să 
devină într-o tot mai mare măsură cadre de concepție. Deja, în 
afara celor care aplică de mai mult timp această inițiativă, cum 
este uzina „Electroputere" Craiova, Uzina mecanică Muscel” etc., 
ea a fost îmbrățișată și de către colectivele de la întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vilcea, întreprinderea meca
nică Mîrșa, iar acum de către cel de la I.M.U.A.B. Să-i lăsăm insă 
chiar pe organizatorii ei de la această ultimă întreprindere să 
relateze modul în care au preluat-o și adoptat-o la condițiile și 
obiectivele lor.

DE LA CE NECESITAT! ALE 
PRODUCȚIEI S-A PORNIT? 

Răspunde ION DRAGU, secretar 
adjunct al comitetului de partid

Dincolo de faptul că produc
ția modernă este de neconceput 
fără o intensă activitate de 
creație în care trebuie implicată 
întreaga masă a personalului 
muncitor și în primul rînd ca
drele tehnice în momentul de 
față, dar și în perspectivă, co

lectivul nostru se confruntă și 
se va confrunta cu sarcini pen
tru îndeplinirea cărora sîntem 
obligați să valorificăm la maxi
mum potențialul creator, inteli
gența tehnică și spiritul novator 
al fiecăruia dintre noi. Iată 
cîteva argumente : pentru 1978 
planul nostru crește cu 16 la

ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a III-a)
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Portret în mișcare

Totul depinde de felul i 

cum consideri munco !
In orașul Bistrița, nu de

parte de gară, ajungi pe stra
da Narciselor, stradă ce se 
închide la unul dintre capete 
între corpurile a două între
prinderi vecine. Inițial, n-ar 
exista nici o legătură între 
întreprinderea „Netex", stra
da Narciselor și istoria 
maistrului din schimbul III, 
Mihai Olinca...

Era prin '71, zice. Poate-i 
nimerit să spun că, aici, pe 
acest loc n-am văzut decît 
teren mustind de băltoace — 
și ce băltoace ! — îci-colo, 
cite un stîlp înfipt neputin
cios în propria-i temelie. 
Aveam pe atunci douăzeci și 
șapte de ani. Tînăr, nu ? Să 
continui. Trebuia să punem 
întreprinderea pe picioare, 
începeau să sosească utila
jele. Utilaje de import. Tre
buiau puse în siguranță. Tre
buiau ridicate halele — șî 
s-au ridicat. Oho, dacă nu 
mi-ar fi plăcut munca, nu 
știu ce altceva s-ar fi ales 
de capul meu. Lucram cîte 
10—12 ore pe zi. Buuun ! Să 
ajungem la montarea utilaje
lor. Veniseră specialiștii 
străini. Norocul nostru, că au

plecat în concediu. Eram pu
țini oameni. Am pus pariu 1 
cu ei. Ce credeți ? Pînă la 
întoarcerea lor am montat 
utilajele! Au rămas uimiți... 
Continuă. Acasă noi am fost 
patru la părinți, de prin 
partea Văii Măgherușului. 
Era greu. M-am deprins cu 
munca. Acolo m-am călit. 
Trebuie să fie tare bine să 
nu știi ce-nseamnă boala. 
Niciodată n-am fost bolnav.
Ce-am putut eu înțelege din i 
asta ? în viață totul depin
de de felul cum consideri ' 
munca. Unii o iau drept o- 
bligație. Eu am luat-o drept 
meserie. Mai departe nu 
trebuie să explic. Să continui. 
Așa. M-am calificat ca mais- 
tru..Vedeți, avem aici bonuri, 
hîrtli, caiete, dar mie nu-mi 
Place în birou. Eu rezolv 
problemele și plec între ma
șini. Cînd ajungi să-i cunoști 
toate necazurile, atunci n-o 
poți lăsa să ruginească fără 
să meargă. Despre oamenii 
mei ? Eu nu mă supăr pe ț

VIOREL SAMPETREAN

(Continuare in pag. a 11-a)
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Obiectivul tinerilor' 0 PREZENTA IMPUNĂTOARE,
artiști amatori
din Capitală ( NIVEL CALITATIV SUPERIOR

Cu ce va fi superioară primei ediții, ediția a 
doua a Festivalului național „Cintarea Româ
niei" ? O logică cit sc poate de simplă ne face 
să credem că, în perpetuarea și devenirea sa, 
festivalul național al hărniciei și al măiestriei 
artistice trebuie să fie de la o ediție la alta o 
demonstrație tot mai convingătoare a vocației 
creatoare a poporului, a dezvoltării talentelor, 
a „cuceririi" artei de către oameni ale căror 
profesii nu presupun un atelier de pictură, 
o masă de montaj film, un studio de teatru, 
instrumente muzicale... Recent, C.C. al 
U.T.C. a organizat o consfătuire de lucru a di
rectorilor cluburilor de tineret din toată țara ; 
Comitetul municipal București al U.T.C. a con
vocat colectivele ele conducere ale cluburilor 
din Capitală și instructorii colaboratori ai for
mațiilor și cercurilor. Din planul de măsuri ce

urmează a fi înfăptuite în vederea antrenării 
la un nivel calitativ superior a tineretului in 
festival ne-am notat cîteva dintre principalele 
acțiuni : Săptămini politice și culturale in clu
burile de tineret cu treceri în revistă a poten
țialului artistic din Întreprinderi, cluburi, școli; 
a V-a ediție a Festivalului artei și culturii ti
neretului bucureștean, verificarea repertoriilor 
tuturor colectivelor artistice, declanșarea edi
ției a doua a concursului de creație literară 
„Tineretul cîntă patria socialistă", concurs te
matic pentru cercurile de artă plastică și foto
grafică Tineretul și Republica, Festivalul tine
rilor muzicieni, înființarea, in prima decadă a 
lunii noiembrie, a cabinetelor metodice în toa
te cluburile 
bine pus

cu 
di- 
de 
în 
ti-

la
ș.a. Deci, un cadru organizatoric 
punct.

„Vom fi mai buni
în actuala ediție!“

• Cum 7 I-am întrebat pe 
tinerii interpreți, pe instruc
tori, pe secretari de organiza
ție, pe directori de club. „Co
rul și grupul vocal ale liceului 
nostru vor fi mai bune atît prin 
repertoriu cit și prin interpre
tare", îmi spuneau elevii Vlă- 
duță Daniela, anul IV A. Nicu- 
lescu Anca, anul II G, Bocârnea 
Mihai, anul IV B de la Liceul 
„Dimitrie Cantemir". Profilat 
pe fizică și matematică, liceul 
are cor mixt de 240 de mem
bri, cor de cameră, grup vocal 
și soliști vocali și instrumen
tiști. în ediția precedentă, ele
vii de la „Dimitrie Cantemir", 
conduși de prof. Ion Fălculete, 
au obținut 
tor și pe 
corală din 
sei orelor

nouă premii pe sec- 
Capitală. Activitatea 
școală, în ciuda lip- 
de curs de muzică,

desfășoară cu o seriozitate 
o promptitudine exemplare. 

' ' cu- 
și pa- 

pedagog, a

se 
și 
Profesorul Ion Fălculete, 
noscutul tenor, talentat 
sionat muzician și , '_ __
sădit cu muncă de ani și ani 
dragostea și gustul pentru mu
zică. A adunat material meto
dic și metodologic — discoteca 
școlii depășește astăzi cifra de 
100 de discuri. Aproape nimic 
din capodoperele muzicii pre
clasice, clasice, romantice, con
temporane, românești și uni
versale nu le lipsește elevilor. 
Repetiția nu înseamnă o repe
tare mecanică a melodiei și a 
textelor. Muzicalitatea, urechea, 
cultura 
glasului, 
vocale l-au preocupat consec
vent pe profesorul dirijor. Și 
apoi alegerea unui repertoriu

muzicală, cultivarea 
dezvoltarea tehnicii

adecvat. Ascultînd 
corului am înțeles 
succesului, al prizei 
corale Ia tinerii fizicieni și ma
tematicieni. Repertoriul este 
astfel conceput îneît fieoare 
cîntec pare o parte dintr-un 
întreg. Programul corului este 
un flux melodios, proaspăt, 
plăcut. De la cîntecul patriotic 
la cel dedicat mamei sau cîn
tecul cu caracter popular se 
trece pe nesimțite. Ion Fălcu
lete scrie muzică, versuri, cîn
tă împreună cu elevii săi la 
repetiții și pe scenă, în concer
te. Muzica devine pentru ei o 
bucurie. Aprofundarea artei 
corale, abordarea unor piese 
noi cer mai întîi elevilor 
să-și perfecteze propriile lor 
mijloace. în perioada următoa
re, pînă la sfîrșitul anului, for
mațiile corale ale elevilor de 
la „Dimitrie Cantemir" vor sus
ține un ciclu de patru concerte 
educative pentru colegii lor se- 
raliști. Primul concert a avut 
deja loc la Sala Dalles.

programul 
„secretul" 

muzicii

• Formația de muzică ușoa
ră de la Automatica repetă 
asiduitate un program mai 
ficil pentru un spectacol 
estradă ce va fi realizat 
colaborare cu un grup de
neri interpreți din organizația 
U.T.C. a Ministerului Turismu
lui. Comitetul U.T.C., comi
tetul sindicatului au primit în 
ultima lună 47 de cereri de 
înscrieri în formațiile artistice 
ale întreprinderii. Ce anume 
i-a convins 7 Exemplul colec
tivelor de teatru, de dansuri și 
al orchestrei de muzică ușoară.

Conducătorul formației de 
muzică ușoară, Sidoric Tiberiu, 
îmi spunea că „ne-am luat în 
serios activitatea. Dorim să re
crutăm noi instrumentiști, să 
mărim formația pentru că sim
țim nevoia să diversificăm re
pertoriul, să interpretăm o pa
letă mai largă de genuri, cîn- 
tece bazate și pe melodie 
nu numai pe ritm. Or, cu două 
chitare, un violoncel și o ba
terie ne este mai greu. Sînt 
multe piese în muzica ușoară 
românească 
pe care nu 
nu ne mai 
nem la un șablon".

Tinerii îmi vorbeau cu ma
turitate, cu autoexigență.' Ex
periența primei ediții a festi
valului. prestigiul acestei în
treceri le impune tuturor să-și 
ridice nivelul propriu de inter
pretare. Nu de mult, pentru 
fruntașii din secția a V-a echi
pare electrică, formația cu so
liștii au susținut un scurt pro
gram. Colegilor le-au plăcut 
și așteaptă din nou să-i întll- 
nească.

melodioase, lirice, 
le putem aborda. Și 
satisface să rămî-

ALINA POPOVICI

LA TEATRUL DIN GALATI

„VIFORUL^.
Nu este cel mal ușor lucru 

pentru un director de scenă să 
monteze un text al dramatur
giei noastre istorice. Mai ales 
cînd piesa propusă, Viforul lui 
Delavrancea, a suscitat — atît 
în istoriografia, cit și în spec- 
tacologia românească — nenumă
rate dispute. Dar Nicolae Scar- 
Iat, regizor serios, pe care nu 
l-am văzut niciodată ratînd un 
spectacol, cunoscut datorită 
reușitei unor reprezentații „te
merare" — cum ar fi 
furtunoasă, Scrisoarea 
Balconul — dovedește 
acest spectacol că știe 
deze riscurile dramaturgice.

Viforul său nu e, desigur, 
„pios" („Subiectul e istoric, ge
nul nu" — subliniază Scarlat 
în caietul-program), nici nea
părat inedit — ultimul regizor 
care a încercat reabilitarea lui 
Ștefăniță fiind colegul său de 
generație, loan Ieremia — ci, 
mai degrabă echilibrat. Dom
nitorul nu ne este prezentat 
din punct de vedere patologic 
— nu „se strîmbă epileptic", 
nici nu „face spume la gură" 
(așa cum indică Delavrancea în 
paranteze), ci apare pe scenă 
conform înfățișării cronicarilor: 
viteaz, just, „semănînd cu firea 
moșu-său, Ștefan Vodă" (Ure
che). Ba chiar aș putea spune 
că, după montarea timișoreană 
și cea gălățeană, nu ar mai in
teresa pe nimeni o reprezenta
ție tradițională. Atîta doar că, 
în timp ce primul spectacol ac-

B. Delavrancea

Noaptea 
pierdută, 
și prin 
să elu-

centua devenirea lui Ștefăniță, 
ultimul urmărește declinul lui.

Și mai este ceva 
semnalat în construcția 
a eroului : pînă acum, 
director de scenă care 
distribuția Viforului, 
du-se la dificultățile 
distribuia în rolul principal ac
tori încercați, maturi, verificați 
de-a lungul unui deceniu (sau 
chiar două !). Să nu uităm însă 
că urmașul lui Ștefan cel Mare 
a fost ucis la numai douăzeci 
și unu de ani — vîrsta nefiind 
un element secundar în carăc-

demn de 
scenică 
fiecare 

făcea 
gîndin- 
rolului,

TEATRU

prea 
este-

terizarea personajului. De a- 
ceea, interpretul gălățean al lui 
Ștefăniță, proaspătul absolvent 
Ștefan Hagimă, care face aici 
cel mai bun rol al său de pînă 
acum (în ciuda mersului 
repezit, aproape alergat)
totodată și credibil, transmițîn- 
du-ne vocația politică a domni
torului, temperamentul tineresc, 
dar și prudența caracteristică 
contestatului conducător.

Nu este însă singurul 
notabil. I se alătură Dan 
drei Bubulici (Moghilă) 
ținută plină de prestanță, 
tăceri semnificative, 
eminență cenușie, Carmen Stru- 
ja (Irmski) care sugerează

actor 
An- 

cu o 
cu 

adevărată

finețe jocul dublu, periculos, a- 
vînd însă și farmecul feminin 
irezistibil, Mitică Iancu (Mogîr- 
dici), un fel de Falstaff autoh
ton, plin de un haz tonifiant și 
personal. Bun, de asemenea, in
tr-un moment Shakespearean — 
al vedeniilor — trio-ul Cita Ba
ciu (Tana), Dimitrie Bit-ang 
(Arbore), Stela Popescu-Teme- 
lie (Oana). Bine rezolvat este 
ți grupul boierilor, hieratizat 
printr-o costumație frumoasă, 
prin coturni și machiaj palid — 
colectivitate dominată de suspi
ciune, obsedată de fraze ciclice, 
de plimbări prelungi sau dis
pariții în ușile mascate ale pe
reților castelului. Ajuns aici cu 
aprecierile trebuie să spun, fi
rește, că un rol important a avut 
în acest spectacol scenograful 
Dan Jitianu, creatorul unui dis
pozitiv interesant, compus din 
ziduri neintersectate, ce par 
(prin exagerarea perspectivei) 
interminabile.

Există în grupul eroilor se
cundari ți un mic nucleu care 
joacă afanisit, strîmbîndu-se 
ori îngroțînd vocea ; mai apare 
pe scenă la un moment dat și 
un figurant îmbrăcat în urs — 
care aparține altei convenții 
teatrale. Dar pentru colectivul 
gălățean (și nu numai !) cred 
sincer că actuala reprezentație 
constituie un eveniment, o ex
presie lăudabilă a autodepășirii 
profesionale.

Filarmonica „Moldova
BOGDAN ULMU

în zilele în care Filarmonica 
bucureșteană a desfășurat un 
turneu prin cîteva state europe
ne, ' Ateneul a găzduit reputate 
ansambluri de peste hotare sau 
din celelalte centre artistice ale 
țării. Am ascultat orchestra ita
liană Emilia Romagna, orches
tra simfonică din Berlin, Filar
monica din Russe, Filarmonica 
din Tîrgu-Mureș, Filarmonica 
din Iași.

Fiecare vizită, fiecare concert 
au avut valorile și contribuțiile 
sale la cunoașterea vieții artis
tice contemporane, la îmbogăți
rea Agendei muzicale a Capi
talei.

Momentul de cea mai largă 
semnificație, mi se pare con
certul Filarmonicii „Moldova", 
fundamentală mărturie a valo
rilor artei interpretative ieșene, 
a cotelor atinse după cîțiva ani 
de muncă intensă, organizată, 
profundă, cu sentimentul 
pectivei.

Filarmonica ieșeană are 
nou (și meritul principal 
ne desigur dirijorului de
stanță Ion Baciu) o formă ex
celentă și fără îndoială remar
cabila participare la prima edi-

ție a Festivalului „Cintarea 
României", a stimulat din plin- 
ansamblul în bătălia pentru 
obținerea omogenizării, forței 
de expresie, a unor culori preg
nante. Cultul detaliilor, cultura 
stilurilor, grija pentru sonorita
tea de ansamblu, disciplina 
execuției, strădania de a consti
tui un corp comun, răspunzînd 
cu maximă solicitudine indica-

MUZICA

pers-

din 
revi- 
sub-

țiilor dirijorale — iată caracte
risticile principale ale formației 
ieșene.

în această competiție sub 
cupola Ateneului, filarmoniștii 
ieșeni s-au prezentat cu un 
program de elevație, cu un con
cert Enescu-Wagner, concert 
capabil să releve adincul atașa
ment față de marea creație na
țională și forța de a da glas 
unor partituri de dimensiune, 
de a spune un cuvînt original 
în tălmăcirea unor corifei ai 
gindirii muzicale.

Uvertura de concert și 
mul „Vox maris" au avut 
mitate în concepție, suflu, 
ență, diversitate, o limpezime a 
liniilor care au dat noi valențe 
lucrărilor ce se pot constitui în 
modele de artă in acest veac.

Unind momente esențiale ale 
atît de puțin frecventatei Te
tralogii, Ion Baciu și filarmo
niștii ieșeni ne-au propus, în a 
doua parte a concertului, o su
blimă expoziție de idei wagne
riene. Nu în toate momentele 
aliajul orchestral și cel solistic 
a fost pur, dar am trăit perma
nent clipe de grandoare, de 
tensiune, cu captivante acumu
lări dinamice și agogice, cu 
bucuria audierii unei voci 
(Mariana Stoica) care vine să 
consfințească amplitudinea ta
lentelor noastre pe orice plan 
muzical.

poe- 
fer- 
flu-

IOSIF SAVA

'I

for- 
ge- 
na-

Astăzi începe
CONCURSUL CÎNTECULUI PENTRU TINERET 

Șl STUDENȚI, EDIȚIA A ll-A
Astăzl, la ora 19, in Sala de concerte a Radiodifuziunii Române 

din strada Nuferilor nr. 65, se deschide Concursul cîntecului politic 
pentru tineret și studenți, organizat de C.C. al U.T.C., Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Uniunea Compozitorilor, Radiotele- 
vizlunea Română, Concursul urmărește să contribuie la îmbogățirea 
și diversificarea repertoriului cu noi creații care să reflecte spiritul 
revoluționar constructiv al tinerei generații, abnegația, avintui său 
creator, dezvoltarea Impetuoasă, multilaterală a patriei, profilul mo
ral ai omului nou al societății noastre.

Concursul din acest an se va desfășura in trei secțiuni : muzică 
corală și marșuri, muzică ușoară și — ca o noutate — muzică folk. 
Competiția a atras și a stimulat un mare număr de creatori mem
bri al Uniunii Compozitorilor și al cenaclurilor literare și muzica
le. incluztnd pentru prima dată și creatori amatori. Pe adresa con
cursului au fost trimise peste 200 de lucrări din care, pentru etapa 
finală, au fost selectate 35. Așadar, astăzi, la ora 19, In primul con
cert vom asculta 35 de cintece patriotice de masă, piese de muzi
că ușoară șl folk. MIine, la aceeași oră, va avea loc festivitatea de 
premiere și gala laureaților.

(Urmare din pag. I)

Repartizarea rațională a 
țelor de producție — idee 
neroasă, devenită politică
țională și aplicată consecvent 
mai ales în ultimele două cin
cinale — a făcut ca Vasluiul 
să-și descopere o nouă voca
ție : cea industrială. Creșterea 
economică accelerată. ritmul 
anual de dezvoltare dublu față 
de ritmul de dezvoltare al ță
rii. asigură județului Vaslui, la 
sfîrșitul acestui cincinal, tripla
rea producției globale indus
triale, proiectîndu-1 peste acea 
ștachetă — condiție a unui ju
deț dezvoltat — fixată de Direc
tivele Congresului al XI-lea al 
partidului: zece miliarde lei.

în 1980, industria vasluiană va 
participa la producția globală 
industrială a țării cu 12 miliarde 
lei. Această producție se pregă
tește azi în școli, în șantiere, în 
întreprinderile industriale.

VASLUIUL INVATA. VASLUIUL 
CONSTRUIEȘTE. VASLUIUL 

MUNCEȘTE

P. ALINA Trei ipostaze esențiale pen
tru un județ aflat în plină dez
voltare, realitate despre care

Scenă din spectacolul „1907", 
după Dominic Stanca, pre
zentat de Teatrul dramatic 

„Al. Davilla" din Pitești
Foto : V. TANASOF

O r ora de oră intr-o organizație U.T.C.
• O cifră insignifiantă. Sub

unitatea din Sinnicolau Mare a 
întreprinderii de ciorapi Timi
șoara. Odată cu sosirea orei 
șase, te întîmpină o veste care 
demult nu mai e rostită pe un 
ton triumfător : nici un absent. 
Iată de ce o posibilă contabili
zare a cazurilor de indisciplină 
în producție prelucrate în orga
nizația de tineret 
aflarea unei cifre 
nifiante.
• o densă

interferență. La 
cei douăzeci de 
ani ai săi, Pe- 
tronela Steiner, 
secretara orga
nizației "
de la 
clasic", 
ză de patru ani 
în unitate, și 
tot de patru ani 
nu are n!ci o 
nemotivatî. .. în 
secție —• atmos
feră normală 
— adică efer
vescentă — de 
muncă. Mîini 
tinere descriu 
rapide arabescuri

ne-ar duce la 
cu totul insig-

• Problema celor zece minute 
„reci". Marienuț Belița, secre
tar adjunct al comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, mi-a fost reco
mandată și ca o bună propagan
distă. O intreb :

— Care e latura cea mai de
licată a muncii de propagandă, 
aici, la dumneavoastră, și cu ce 
aspect ați vrea să nu vă mai în- 
tîlniți ?

— Mă deranjează o chestiune 
ce ține de psihologie : o inex-

U.T.C. 
„tricotat 
lucrea-

• Succintă agendă de lucru. 
Care sint deci acele activități 
care provoacă adînca mulțumi
re a maistrului Ploscaru ? în 
ziua in care ne-am documen
tat în această întreprindere — 
era intr-o simbătă — agenda 
de lucru a organizației U.T.C. 
nu eră foarte aglomerată. Pu
tem nota totuși că : după orele 
de lucru, brigada artistică, deși 
a luat locul III pe județ la faza 
I a Festivalului național „Cin

tarea Româ
niei", se va 
retrage cîte
va ceasuri pen
tru „pritocirea" 
noului text. Și 
acolo, pe 
dar numai 
sînt toți 
preună, 
idei, noutăți, se 
mai adaugă „in
grediente", — 
mă rog, activi
tate creatoare 

- în toată regula, 
cum tot activi
tate creatoare 
în sensul ei se 
numește și ac

țiunea celor care vor ni
vela pămîntul pe terenul spor
tiv din spatele fabricii. Pentru 
că — am omis să vă spunem —• 
organizația U.T.C. are intenția 
să readucă la vechea glorie e- 
chipa de volei; cîndva redutabi
lă în oraș. Trecînd în revistă 
doar acțiuni, am rămas datori 
cu numele celor care 'a susțin : 
Maria Coleriu. Olga Toth. Ele
na Grui, Ana Roncov. Iasmina 
Stevanov, 
Dragomir 
nume le vom găsi, frumos în
șiruite. și sub tttlul „Evidențiați 
în întrecerea socialistă", și lu
crul nu poate să ni se pară de
cit foarte normal.

• •Disciplina muncii,
conștiința muncii,
frumusețea muncii

rapide arabescuri în grafia albă 
a sutelor de fire, pentru ca apoi, 
după-amiaza, cei mai dotați din
tre tineri să participe la repe
tițiile formației de dansuri 
populare a orașului, sau ale 
prestigiosului cor ..Doina", care, 
anul trecut, împlinind 110 ani de 
existență, și-a sărbătorit „vîrsta" 
prin cîștigarea, într-un concurs 
pretențios, a „Trofeului Ion 
Vidu". Datorită acestui fapt, se
cretara comitetului U.T.C.. Ma
ria David, va sta acasă — casa 
ei aflîndu-se chiar lingă între
prindere — întrucît fetele de la 
dansuri, navetiste fiind, vor 
poposi la ea pînă la următoarea 
cursă. Secretara U.T.C. e con
vinsă că organizația de tineret 
determină, . în egală măsură, 
prietenie și comuniune de con
vingeri, și prietenele ei se nu
mesc Rodica Vingan, Felicia 
Grigore, Doina Vîrlan, uteciste 
și colege de muncă, dar sintem 
nevoiți să ne oprim aici. din. 
neputința de a reproduce o lis
tă cu zeci de nume.

fe șantierul Canalului Dunărea ~ Marea Neagră

loc, 
cînd 
îm- 

apar

plicabilă reținere din partea ute- 
ciștilor îngreunează demarajul 
discuțiilor. Avem aici propa
gandiști bine pregătiți, dar ei 
nu sint totodată pedagogi cu o 
mare experiență. De pildă, e 
greu să depășești acele 5—10 
minute „reci" de dinaintea dis
cuțiilor. Dacă aș ști, dacă aș pu
tea să le anulez, am avea dez
bateri mult mai complete, mal 
„rotunde".

• „Mă simt și eu utecist". în 
următoarea secție vizitată se fa
brică obișnuiții noștri ciorapi 
flaușați, numiți în terminologie 
tehnică „cu bucleu", și dînd aici 
peste un mare „sufletist", am 
fost interesați cum se vede de or
ganizația U.T.C. din perspectiva 
unui om a cărui tinerețe a 
început să se argintească — ne 
referim la maistrul Solomon 
Ploscaru — care ne declară sin
cer și entuziast că cea mai plă
cută obligație de serviciu este 
să lucreze într-un colectiv tî- 
năr, împreună cu aceste fete 
excepționale. Maistrul Ploscaru 
susține că datorită acestui no
roc se simte și el utecist, chiar 
dacă, deși abia venit din conce
diu, secretara organizației U.T.C. 
i-a și pus — îl cităm — „sabia 
după gît“. Și, iată, maistrul 
Ploscaru se arată fericit sub a- 
ceastă „povară", întrucît nu-i 
displace să participe, să spriji
ne acțiunile lor ; — „unu — pen
tru că sint convins de utilitatea 
lor ; și doi — pentru că ele sînt, 
uneori, strict necesare sufletu-

Adriana Blajovan, 
Șepețan. Aceleași

ANTON ALEXANDRU COJOCARU GHEORGHE PETRU VASILE

• Armonioasa prelungire. La 
ora 14, toate secțiile subunității 
Sinnicolau Mare a întreprinde
rii de ciorapi Timișoara au pu
tut raporta îndeplinirea și de
pășirea normelor de producție 
pentru schimbul I, depășii"- ale 
cărei procente nu s-au^Z. ,ut 
calcula în timpul oport?’<fi a* 
tru inserarea lor aici. de
muncă s-a prelungit însă armo
nios după-amiaza, prin putința 
tinerilor de a participa la re
prezentația de muzică și poezie 
a Cenaclului „E“ din Timișoara, 
și apoi, tîrziu, la seara de dans, 
împreună cu alți uteciști din 
oraș, confirmînd faptul că „sta
rea de prezent" a tinerilor de 
aici este valabilă pentru toate 
activitățile specifice lor.

MIHAIL GROZA

CONFERINȚE DE DARE DE SEAMĂ 
ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C

Dincolo de cifre
să căutăm faptele care 
confirmă valoarea omului

Brigadieri la ultimul careu
(Urmare din pag. I)

zultatele deosebite — insigne de 
„Fruntaș în întrecerea utecistă" 
și „Fruntaș în munca patrioti
că". Toți tinerii însă poartă a- 
lături de inimă, lingă carnetul 
de utecist, insigna și carnetul de 
brigadier, semn al participării 
la înălțarea acestui măreț obiec
tiv. Semnificative sînt în acest 
sens și declarațiile pe care au 
ținut ,să ni le facă doi tineri 
brigadieri. Cojocaru Gheorghe 
elev, Liceul electrotehnic Bu
zău : „Eu și colegii mei sintem

prima promoție a liceului care 
va intra anul viitor în produc
ție, la cea mai nouă unitate 
buzoiană — întreprinderea de 
contactoare. Sintem mîndri că 
inaintea confruntării cu produc
ția am trecut prin această școa
lă a muncii și educației comu
niste". Anton Alexandru, stu
dent, Institutul de construcții 
București : „Pentru mine, ca 
viitor specialist în domeniu, 
munca și viața pe acest șantier 
constituie mai mult decit o 
practică în profesie ; aici am 
înțeles, am învățat mai bine să

muncesc 
devărat ... ________
gămint de suflet : voj reveni pe 
șantierul canalului".★

... — Brigadieri, v-aliniați ! 
pentru coborîrea drapelului de 
tabără, drepți !

în acordurile Imnului patriei, 
drapelul coboară pentru a se 
înălța din nou la începutul pri
măverii viitoare, ca un generos 
însemn al înseși virstei noastre.

La revedere, pentru 1 martie 
1978.

și să trăiesc ca un a- 
tinăr comunist. Un le-

J (Urmare din pag. I)

nimeni. Pe om trebuie 
asculți ce-1 doare și apoi 
sfătuiești. Dacă știi. Eu 
cred. Să-i faci pe oameni să 
se împrietenească. Vin din 
toate părțile, mă rog fiecare 
cu metehnele lui. Aici tre
buie să-i unești, dar să nu-1 
obligi. Așa nici n-ai putea. 
Apoi nu trebuie să-i judeci 
dacă nu-i înțelegi cînd e ca
zul și cînd nu. Concret: în 
schimbul de noapte oboseala 
crește. Atenția e încordată. 
Nervii sînt mai întinși. Tre
buie să ai grijă de oameni. 
Cineva ar putea rîde. Eu zic. 
Printre mașini de cele mai 
multe ori ești singur. Dacă 
ar funcționa după o coman-

să-1 
să-l 
așa

dă automată, dirijată 
departe, o secție plină 
mașini ar fi un univers lip
sit de imaginație. Citeodată

Totul depinde
de felul cum

de 
de

consideri munca
nn-mi prea vine să rid gin- 
dindu-mă la asta.

Să vorbesc mai concret. 
Vine un om cu o problemă. 
Te roagă să i-o rezolvi. îl

cunoști, iți aduci aminte că 
omul a dat ce poate cînd a 
fost nevoie. Eu unul nu pot 
să mă prefac drept un func
ționar „plin de treabă". Eu 
îi spun în față. Pot sau nu. 
Deocamdată, oricit ar părea 
de ciudat, nu am avut ocazia 
să-i spun cuiva nu pot. Deo
camdată atît ! Maistrul văzut 
de oamenii schimbului. 
Mi-am notat părerile cîtorva: 
Elena Avram, Dumitru Co- 
pirțac, Florea Pop. Toate 
merg bine într-o direcție. 
Despre maistrul Mihai Olin- 
ca a spune 
ca și cum 
minciuni in 
om simplu,
camdată pentru noi ajunge.

lucruri „rele" e 
te-ai lăuda cu 
gura mare. E un 
capabil și deo-

-1

l

Zilele trecute s-a desfășurat 
Conferința de dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.C. din 
cadrul amenajării Rîul Mare- 
Retezat, unde se află în con
strucție o impunătoare salbă de 
hidrocentrale. Delegații au luat 
loc intr-o sală improvizată, așa 
cum se întîmplă de obicei pe 
șantiere, mai ales pe un șantier 
tînăr care n-a avut încă răgazul 
necesar pentru a-și construi un 
club propriu. Ne-au impresio
nat maturitatea, responsabili
tatea politică, înaltul spirit 
muncitoresc cu care ei au abor
dat problemele organizației, pro
blemele lor de zi cu zi, cu îm
pliniri și neajunsuri, cu strădu
ința permanentă de a munci 
mai mult și mai bine, de a fi 
tot mai folositori țării.

Darea de seamă, redactată 
simplu, Ia obiect, fără ocolișuri 
inutile și fără fraze întortochia- 
te, a spus pe față, direct, ce a 
fost bine și ce a fost rău, care 
au fost realizările și neajunsu
rile, unde se află cauzele aces
tora și în special cine este răs
punzător de ele.

Chiar dacă planul a fost înde
plinit la toți indicatorii, dezba
terile au insistat cu precădere 
asupra deficiențelor care au di
minuat realizările, considerîn- 
du-se că numai în acest mod 
pot obține succesele scontate 
viitor. Atît darea de seamă 
și vorbitorii au apelat rar 
limbajul cifrelor. Dezbaterile 
fost călăuzite de concepția 
activitatea organizației 
nu se
prin valoarea oamenilor pe ca- 
re-1 formează. S-a vorbit, așa
dar, despre oameni, despre pre
ocuparea organizației U.T.C. de 
a-i mobiliza plenar la îndepli
nirea sarcinilor de producție, de 
a le cultiva 
tul față de

se 
in 
cit 
la 
au 
că

U.T.C. 
măsoară prin cifre, ci

dragostea și respec- 
muncă, de a-i face

să se călăuzească în activitatea 
lor de zi cu zi după principiile 
și normele muncii și vieții co
muniștilor.

— La noi condițiile de muncă 
și de viață, a precizat în cuvin- 
tul său inginerul loan Huțu, din 
cadrul șantierului Braj, sînt de
sigur mai grele decit în alte 
părți. Asta ii determină pe unii 
tineri să plece, să caute locuri 
de muncă mai ușoare, fără răs
punderi prea mari,"Vina pentru 
această fluctuație exagerată re
vine in primul rînd organizației 
U.T.C., comitetului său, care 
n-a purtat discuții individuale 
cu tinerii ce și-au manifestat 
intenția să plece pentru a ve
dea ce dificultăți întîmpină, pen
tru a le rezolva problemele 
re-i frămîntă. Nu s-au depus 
ficiente eforturi nici pentri 
fi ajutați să înțeleagă importan
ța muncii pe care o desfășoară, 
marea răspundere ce le revine. 
Dacă am fi acționat în acest fel 
sînt convins că mulți tineri n-at 
mai fi plecat și ar fi pus ei în
șiși umărul pentru a-și înfrumu
seța viața de șantier.

Frecvente referiri s-au făcut la 
necesitatea ridicării calificării 
profesionale a uteciștilor, pen
tru a se putea ține pasul cu 
gradul tot mai ridicat de meca
nizare a lucrărilor, cu ritmul ra
pid de pătrundere a tehnicii noi 
pe șantier.

Dezbaterile au durat mai 
multe ore. Fiecare domeniu de 
activitate a fost supus unei mi
nuțioase analize, adoptindu-se 
măsuri judicioase pentru lichi
darea neajunsurilor, pentru creș
terea rolului organizației U.T.C. 
în formarea omului nou, cu un 
bogat orizont profesional și de 
cultură, cinstit și demn, curajos 
și intransigent, ®fțat în deplină 
armonie cu societatea pe care 
o construiește.

AL. BALGRADEAN

)
vorbesc interlocutorii noștri, 
tineri vasluieni. „Cînd am ple
cat din sat să mă calific, 
Iași, pentru filatura ce 
construia în Vaslui, nu văzu
sem încă o filatură : nu avuse
sem unde în tot județul. Acasă 
povestesc adesea despre ceea ce 
fac și care-i rostul meu în fila
tură. că am ajuns fruntașă, că 
m-am înscris, cu prietenele 
mele, la liceul textil seral. 
Mama a venit să. mă vadă și a 
stat ore în șir să privească. I-a 
plăcut așa de mult, incit mi-a 
zis că dacă ar fi fost mai tî- 
nără, și ea..." (Angela Dogaru, 
muncitoare, Filatura de bum
bac Vaslui).

„Din comuna mea, de la Făl- 
ciu, am plecat acum zece ani la 
școala profesională, să mă fac 
strungar. Nu intrasem în nici o 
fabrică și tot ce știam despre, 
motoare și mașini îmi spuseseră 
niște băieți mai mari, tracto
riști în sat. Acum lucrez 
I.E.P.A.M. — unitate cu 
mai înaltă tehnicitate din 
deț. Ca reglor am grijă de 
strunguri automate, 
bijuterii, de înaltă precizie. Sînt 
în conducerea unei organizații 
U.T.C., în comitetul de partid 
p« întreprindere. Sînt elev la

la
se

la 
cea 
ju- 

9 
adevărate

liceul seral și se contează pe 
mine, la 25 de ani, ca pe un 
muncitor cu experiență". (Vale- 
riu Dumitrașcu, reglor la 
I.E.P.A.M. Bîrlad).

„Pantofii de la „Hușana" sînt 
căutați de tineri, elevi, munci
tori, studenți pentru linia lor 
ultramodernă. Cînd aud această ' 
apreciere mă gîndesc cîți din
tre cumpărători ar crede că mo- 
delierii, creatorii abia au trecut

acum, începe cu ei. Primii 
muncitori, primii ingineri, pri
mii tehnicieni în familiile lor de 
agricultori din tată-n fiu. Vas
luienii nu mai pleacă, vasluienii 
rămin. Au unde, au la ce. Nu
mai anul acesta și anul trecut 
au fost create zece mii 
locuri de muncă, ocupate 
zece mii de tineri pregătiți 
rețeaua școlară a județului care 
cuprinde : liceu pentru între-

VASLUI
de 20 de ani și sînt veniți di
rect din sat ?“ (inginera Paula 
Ciobanu, întreprinderea de în
călțăminte „Hușana").

Am reținut secvențele de mai 
sus pentru că ele reprezintă, de 
fapt, regula, 
vasluiana are 
torești foarte 
vîrstă : 20—21—22 de ani. 
nerii sînt, în majoritatea covîr- 
șitoare, veniți direct de la țară. 
Tradiția muncitorească începe

Tînăra industrie 
colective munci- 
tinere. Media de 

ti

în consecință, loca-

de 
de 
în

prinderea de ventilatoare, grup 
școlar al întreprinderii de rul
menți, licee de construcții, licee 
textil-confecții, agroindustriale, 
de chimie etc. O statistică care, 
în termenii ei esențiali, se men
ține aceeași de cîțiva ani, ex
primă că fiecare al patrulea 
vasluian învață.

Vasluiul construiește. între
prinderi industriale, obiective 
social-culturale, mii de locuințe 
noi au fost date în folosință in

ultimii ani.
litățile cu statut urban au căpă
tat și înfățișare urbană, înce- 
pind în primul rînd cu re
ședința de județ. în 1968 Vas
luiul .semăna mai curînd a tîrg 
decit a oraș. Ofensiva noului- a 
transformat orașul în șantier, 
l-a răscolit, l-a brăzdat și l-a 
schimbat esențial în cițiva ani. 
„Prin 1970 la ușa oricărei insti
tuții — chiar și la sediul jude
țean de partid — portarul avea 
registrul de evidență, telefonul, 
o căldare cu apă veșnic plină și 
o mătură. Toată lumea mergea 
in cizme. începînd cu primul se
cretar". Imaginea acelui Vas
lui, povestită, pare incredibilă. 
Și astăzi în Vaslui se constru
iește, dar nucleul Vasluiului 
este o perlă arhitecturală, pro
iectul după care a fost realizat 
a primit și un premiu, Ia un 
concurs internațional.

Tinărul loan Grigoraș, mai
stru constructor, ne vorbește 
despre obiectivele vasluiene pe 
care ,;le-a semnat" : „Șansa 
mea este că am terminat școala 
exact atunci cînd orașul a înce
put să aibă nevoie de construc
tori. Este timpul constructorilor, 
și mă gîndesc la ceea ce voi pu
tea realiza intr-o viață".

în 1980 producția scontată se 
va realiza nu numai prin darea 
în funcțiune a ndi spații de 
producție. O activitate econo
mică mai eficientă, o muncă mai 
bine organizată, de mai bună 
calitate se va oglindi în produc
ții industriale sporite. Tinărul 
Constantin Moldovan, secreta
rul unei organizații U.T.C. de la 
întreprinderea de rulmenți, no 
vorbea despre roadele a două 
inițiative aplicate anul acesta.

— „Aurul din cenușă", așa 
am numit noi cantitatea de 100 
tone alamă economisită prin 
cernerea cenușei după turnare; 
altădată, aceste reziduuri so 
aruncau. O altă inițiativă aduce 
anual peste 100 tone oțel : obți
nerea din aceeași bază a celor 
două inele de rulmenți con
centrice.

Vasluiul muncește. Drept ga
ranție că cele 12 miliarde Ici pro
ducție planificată pentru 1980 
vor fi realizate, stă buna acti
vitate desfășurată în cincinalul 
trecut. Pentru realizarea cinci
nalului 
vreme, 
conferit 
publicii 
clasa a

cu 52 de 
județului 
Ordinul 
Socialiste 
IV-a.

zile mai 
Vaslui i
„Steaua 1
România"

de
s-a

Re-
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Două clădiri cochete inundate 
de brazi, trandafiri și tuie. în 
dreapta, uri teren de sport inau
gurat recent. Se antrenează fot
baliștii. în' spate, la cîțiva me
tri, un alt fdren. Se antrenează 
handbalistele. Pătrund înăuntru. 
O sală elegantă de primire, o 
cameră oficială pentru cei veniți 
din alte localități, chipuri tinere 
zîmbind din cadrul gazetei de 
perete. Cenaclul literar „M. E- 
minescu" are ședință. Azi citește 
proză Gheorghe Luca. Numele 
lui este cunoscut unor reviste 
prestigioase -intre care și „Fa- 
milia“. Ieri' au citit versuri 
Mircea Vlaicu și Nicolae Io- 
nescu. Ședințele au loc în 
minibar în prezența unui nu
măr mare de iubitori stator
nici ai muzicii și poeziei. într-o 
altă încăpere brigada artistică, 
deținătoarea unui mare număr 
de diplome și distincții la con
cursuri și festivaluri județene și 
interjudețene, pregătește un nou 
program. -Muncă, pasiune, per
fecțiune. Iată coordonatele a- 
cestei activități deosebit de ge
neroase. Iubitorii artei plastice 
și-au „revendicat" o parte din 
hol. Finisează lucrări în legătură 
cu care foarte curînd se va dis
cuta în cadrul cercului. Popica
rii sînt la casa de cultură, șa
hiștii ■ în club sau în camere. 
Activități multiple într-un spa
țiu relativ mic.

Cele două clădiri cochete con
stituie căminul pentru tinerii 
întreprinderii „Record" din Si
biu, ale cărămidarilor cum se 
spunea la început. De patru ani 
consecutiv el deține drapelul și 
diploma de „Cel mai curat și 
bine gospodărit cămin din județ 
și municipiu". Un titlu de mîn- 
drie purtat cu mîndrie de un 
colectiv, care se dovedește între
prinzător, gospodar, și, care, mal 
întîi de toate se recomandă ca 
o familie., bine închegată. Am 
vizitat camerele strălucind de 
curățenie, împodobite cu ta- 
blouriiTÎlorl, ștergare șl scoarțe, 
mobilate cu tot ce este necesar 
pentru, un trai civilizat, aparate 
de radio, televizoare, frigidere 
— însemne ale bunăstării... Co
lectivul se simte beneficiar și 
responsabil de toate condițiile 
create. Este, în bună parte, me
ritul comitetului de cămin, pre

Cercul de artă plastică In așteptarea locatarilor

(Urmare din pag. I) 

sută, spor ce se va obține în
deosebi printr-o mai mare pro
ductivitate a muncii, care la 
rindul ei va trebui să crească 
în special pe seama introducerii 
progresului tehnic. In afară de 
aceasta, aproape întreaga noas
tră producție va fi reînnoită, 
ceea ce, de asemenea, va solicita 
la maximum capacitatea crea
toare, competența colectivului, 
însușindu-ne cu toată respon
sabilitatea indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Con
ferința extraordinară a organi
zației de partid a municipiului 
București, trebuie să facem 
totul pentru diminuarea și mai 
accentuată a consumurilor de 
materii prime și materiale, ener
gie, combustibil și manoperă, 
pentru reducerea cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă, pentru 
obținerea unei eficiențe econo
mice tot mai mari. Or, aceste 
exigențe le vom putea îndeplini, 
așa .cum spuneam, numai prin
tr-o .amplificare a efortului nos
tru creator, iar inițiativa „Con
tul personal al creației tehnico- 
științifice" apare ca o modalitate 
practică și educativă deosebit 
de stimulativă.

CE OBIECTIVE CONCRETE V-AȚI 
STABILIT PENTRU PERIOADA 

IMEDIAT URMĂTOARE?

Răspunde GHEORGHE LEU- 
LESCtX, președintele sindicatului

Urmărim cu prioritate, prin 
această inițiativă, rezolvarea• •••••••••••••••••••••• • •••••

MERIDIAN • MERIDIANSPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatul național sătesc 
de trîntă dotat cu „Cupa U.T.C. “

întrecerile finale ale celei de-a
9-a ediții a „Campionatului na
țional sătesc de trîntă. dotat cu 
„Cupa U.T.C.". se vor desfășura 
astăzi și miine în municipiul 
Iași, în sala sporturilor. Orga
nizată pentru tinerii din mediul 
rural, de către C.C. al U.T.C. cu 
sprijinul ’ C.N.E.F.S. această a- 
tractivă întrecere a celor voi
nici și puternici, care a angre
nat pe parcursul disputării eta
pelor de masă (pe comune, cen
tre de comune și județ) zeci de 
mii de tineri, în acest an se des
fășoară în cadrul marii compe
tiții sportive naționale „Dacia- 
da“. Este edificator să arătăm 
că în multe județe s-a înregis
trat un număr record de parti- 
cipanți la etapa de masă : 800 — 
Brăila, 1 000 — Suceava, 1 200 — 
Gorj, 750 — Constanța, 1 500 — 
Maramureș și peste 4 000 în ju
dețul Iași. Concursurile la trîn
tă se dispută la 6 categorii de 
greutate t pînă la 56 kg, 62, 68, ® 

ședinte șoferul Traian Popa, al 
administratorului loan Corcoz, 
sufletul activităților culturale și 
sportive, care continuă, in for
me specifice, educarea tinerilor 
în spiritul înaltelor valori mora
le. Tinerii se simt legați nu prin 
zidurile care-i apără de ploaie 
sau sobre, ci prin modul de gîn- 
dire, prin comportare, prin idei
le care-i animă. Este o mîn
drie să fii fruntaș și acest titlu 
se capătă destul de greu, în în
trecerea pentru „Cea mai fru-

Două moduri 
de a te socoti
„în familie"

moașă cameră", „Cel mai fru
mos palier". Dar ce mare este 
bucuria cînd comitetul de cămin 
îți oferă diploma de fruntaș și 
premiul. Ultima oară locurile I 
au fost cîștigate de fetele de la 
„100“ și băieții de la „71".

„Căminul nostru — casa noas
tră" nu este o figură de stil. 
Veniți din diferite județe și lo
calități, tinerii s-au cunoscut, se 
ajută, s-au împrietenit. Și-au 
stabilit reguli proprii de com
portare — poate prea severe la 
prima vedere : în cameră nu se 
fumează, nu se intră încălțat.„ 
Există vestiar, cameră de fu
mat. Din deșeuri s-au confec
ționat papuci. Pe multe uși se 
poate citi „cameră model", aviz 
pentru ceilalți locatari, pe care 
nu-i roade invidia, ci doresc ca 
tot căminul să fie model. „Noi 
facem", „noi gîndim", „noi vom 
organiza...". Pluralul pe care-1 
folosește în discuție secretarul 
comitetului de cămin, Priester 
Oswald, definește parametrii 
calitativi ai colectivului, ai aces
tei numeroase familii. O fami
lie cu o bogată viață interioară, 

unor probleme imediate ale pro
ducției, cum ar fi : folosirea 
mai bună a utilajelor de mare 
randament pentru creșterea in
dicilor lor de utilizare, dotarea 
cu S.D.V., îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea coeficien
tului de rebuturi, reducerea con
sumului de scule șl Îndeosebi a 
celor aduse din import, in sen
sul creșterii durabilității lor in 
funcțiune, dar șl prin înlocuirea 

CONTUL PERSONAL
acestora cu scule realizate de 
noi sau colaboratorii noștri. Ne 
propunem, de asemenea, să ca
nalizăm atenția participanților, 
a tuturor inginerilor, tehnicie
nilor, maiștrilor și economiștilor, 
a întregului personal la iniția
tivă, în direcția găsirii soluțiilor 
tehnice pentru înlocuirea ele
mentelor mai deficitare și mai 
scumpe, cum ar fi alama, bron
zul, cuprul și pentru introduce
rea pe scară largă a maselor 
plastice în construcția de mașini.

Un capitol important îl con
stituie autoutilarea. Avem o 
bună tradiție în această privință, 
dar prin continua dezvoltare a 
întreprinderii această activitate 
se extinde mereu și trebuie să 
antrenăm un număr tot mai 
mare de cadre tehnice și mun

76, 87 kg. și peste 87 kg. la
șul a devenit, încă de ieri, 
gazda ospitalieră a celor 
240 de tineri, campionii tuturor 
județelor țării.

Pentru perioada șederii la Iași

Incepînd de azi, la lași, 
întrecerile finale 

ale unei importante 
competiții de masâ

organizatorii competiției au pre
văzut în program și unele acti
vități educative : vizitarea unor 
obiective economice, participa
rea la o seară cultural-distrac- 
tivă și o gală de filme sportive. 
De asemenea, la finală vor 
participa, pentru a susține de
monstrații, cîțiva sportivi luptă- 
tori participant la Jocurile

-Olimpice de la Montreal, la Uni-- - cursuri populare. (C. V.).

în care au loc și bucurii, și ne
cazuri.

O familie care se mărește nu 
numai prin venirea unor noi ti
neri în întreprindere. 15 băieți, 
intre care Mircea Busuioc, Va- 
sile Blaga, Vasile Pop, Mircea 
și Gheorghe Tătar, s-au căsăto
rit cu colege de cămin. Unii au 
și copii... Alții, cum este și pre
ședintele comitetului, s-au căsă
torit cu căministe de la „Dum
brava" pe care le cunosc dip 
activitatea culturală comună, 

cămin care este situat tot pe 
locul I. De 7 ani Maria Drotleff, 
femeia de servici, este socotită 
de căminiști „mama noastră". 
Duminica vine să vadă ce și 
cum gătesc căminiștii. La 1 de
cembrie se dă în folosință can
tina... Este impresionant să afli 
că după ce au plecat din cămin 
unii tineri se consideră tot că
miniști. între ei Gheorghe Sima, 
antrenorul echipei de fotbal a 
căminului, care a obținut locul 
II în campionatul județean. La 
plecare am răsfoit caietul de 
impresii, cu laude binemeritate, 
și condica de reclamații și pro
puneri. Oamenii își respectă cu- 
vîntul : căminul are post de 
prim ajutor, telefon public, dis
pensar medical cu program zil
nic de 8 ore... Toate acestea în 
urma propunerilor făcute de că
miniști...

„Omul «fințește locul !“. Poți 
locui într-o clădire impunătoa
re, poți avea cel mai extraordi
nar confort șî totuși să te simți 
străin. Ca de exemplu într-unul 
din cele 5 cămine ale întreprin
derii „Independența", cel admi

citori specialiști în proiectarea 
și realizarea practică a unor 
mașini, utilaje și instalații de 
mare productivitate și la un 
preț de cost cit mai redus po
sibil. Dealtfel, trebuie să pre
cizez că toate cele 16 obiective 
înscrise în deschiderea caietului 
individual al participanților la 
inițiativa „Contul personal al 
creației tehnico-științifice" au 
aplicabilitate imediată în pro

ducție și finalizarea lor va avea, 
fără îndoială, o consecință de
osebit de pozitivă asupra întregii 
noastre activități economice.

CUM AȚI LANSAT-O, CUM AȚI 
ORGANIZAT-O î

Răspunde inginer GHEORGHE 
BUCIU, președintele comisiei 

inginerilor și tehnicienilor

Cum era firesc, am inițiat o 
întîlnire la care a participat 
toată conducerea întreprinderii, 
șefii de secții, ateliere, servicii 
etc., în care am anunțat hotă- 
rîrea Consiliului oamenilor 
muncii de a prelua și generaliza, 
sub egida sindicatului, această 
inițiativă, și prin discuțiile 
purtate cu acest prilej s-a ajuns 

versiada de la Sofia, precum și 
la alte întreceri internaționale 
de anvergură, cu care trintașii 
vor face un util schimb de ex
periență.

Totodată, cu prilejul finalei pe 
țară a „Campionatului național 
sătesc de trîntă", C.C. al U.T.C., 
împreună cu Federația română 
de lupte inițiază o acțiune de 
selecție, de depistare a tinerilor 
dotați pentru practicarea sportu
lui de înaltă performanță. La 
această acțiune vor participa toți 
tinerii concurenți în etapele de 
masă care depășesc greutatea de 
100 kg. și au vîrsta maximă de 
24 de ani. Dealtfel, trebuie 
arătat că între principalele o- 
biective ale competiției se nu
mără și acela privind descope
rirea de noi talente pentru per
formanță. Nu trebuie uitat că 
mulți dintre marii noștri cam
pioni și-au descoperit vocația 
cu prilejul unor asemenea con-

nistrat de loan Mușat. Un bloc 
cu cîteva etaje, mobilat cu stric
tul necesar, beneficiind de mij
loace culturale. Sint și camere 
bine întreținute. Lipsește însă 
liantul care să-i unească pe ti
neri, lipsește munca concretă de 
educație pentru ca fiecare lo
catar să se socotească în fami
lie, să considere că tot ce s-a 
investit aparține tuturor și celor 
ce vor veni după ei să locuias
că aici.

„Nici administratorii, nici cei 
din comitetele de cămin, deși 
sînt tineri buni — nu se ridică 
la această înțelegere — îmi 
spune Ion Oprescu, președintele 
comitetului sindicatului. Am 
avut cazuri cînd am scos tineri 
din cămin pentru acte reproba
bile, după retribuție avem ne
cazuri, se sparg geamuri, se rup 
scaune...". Consecințele : tinerii, 
chiar dacă se salută, trec nepă
sători unii pe lîngă alții, brigada 
artistică s-a autodesființat, e- 
xistă club, dar cheia o ține pre
ședintele care lucrează în schim
buri, unele camere cu greu pot 
fi numite „de locuit". S-au ținut 
unele conferințe, dar fiecare 
face ce-1 taie capul.

Primirea în cămin este și ea 
pur administrativă : „Am venit 
cu tata. Tovarășul administrator 
mi-a dat să citesc regulamen
tul. A doua zi m-am dus la 
maistru". Iată ce-și amintește 
Gheorghe Bratu, despre intrarea 
în acest colectiv.

La întrebarea „Cine sînt ve
cinii de cameră", mulți cămi
niști, Petre Drugă, Gheorghe 
Albuică, Dumitru Ghermeș, Io
nel Huciu, au dat din umeri : 
„de unde să știm cine sînt ?“. 
loan Mușat, numit administra
tor de 3 luni, este mulțumit că 
„e mai curat", „că nu se mai 
intră pe geam". Ne spune că 
programul de activitate al co
mitetului cuprinde doar curățe
nie, repararea ușilor, geamuri
lor. Cit de puțin își cer unii oa
meni ! Nu este de mirare că în 
această clădire, cu cîteva etaje 
te simți sufocat de singurătate. 
Și atunci cauți acele două mici 
clădiri zîmbind printre tranda
firi, brazi și tuie în care o mare 
familie gîndește și trăiește în 
chip comunist.

LIDIA POPESCU

la formula de organizare cea 
mai bună. Șefii compartimente
lor au primit sarcina să difuzeze 
această hotărîre printre cola
boratorii lor, să-i îndemne și 
să-i sprijine pentru a adera la 
inițiativă și a-și stabili temele 
pe care doresc să Ie studieze și 
să le rezolve. Hotărîrea a fost 
popularizată, de asemenea, prin 
stația de radioamplificare și 
prin afișele răspîndite în uzină.

In plus, am trimis invitații per
sonale unui număr de peste 500 
de cadre, inclusiv inginerilor și 
subinginerilor stagiari, cerindu-le 
să ne răspundă cu ce lucrări vor 
participa la inițiativa noastră, 
încă în primele 2—3 zile am 
primit vreo 40 de răspunsuri fa
vorabile cu tot atîtea teme. A- 
cestora le înmînăm apoi imediat 
caietele individuale pe care 
le-am tipărit în acest scop, după 
modelul celor de la „23 August" 
și cuprind rubrici similare: de
numirea temei alese, termen de 
rezolvare, eficiență antecalculată 
eficiență postcalculată etc. La 
nivelul fiecărui compartiment și 
la nivelul întreprinderii am al
cătuit comisii tehnice pentru 
avizarea temelor propuse, și nu

• LA LIVERPOOL s-a desfășu
rat întâlnirea internațională ami
cală de box dintre selecționatele 
României și Angliei. Pugiliștii ro
mâni au obținut o victorie cate
gorică, cu scorul de 10—1 puncte.

Iată rezultatele înregistrate în 
cele 11 meciuri disputate : categ. 
semimuscă : Remus Cozma în
vinge la puncte pe F. Fletcher ; 
categ. cocoș : Teodor Dinu în
trece Ia puncte pe G. Nickels ; 
categ. pană : Gheorghe Ciochină 
dispune la puncte de A. Owens; 
categ. semiușoară : Ilie Dragomir 
pierde la puncte în fața Iui G. 
Gilbody ; categ. ușoară : Calis- 
trat Cuțov învinge prin abandon 
în repriza a IlI-a pe C. Sanigar; 
Carol Hajnal întrece Ia puncte pe 
W. Green ; categ. semimijlocie : 
Cornel Hoduț cîștigă prin aban
don în repriza a Il-a la G. Wal
ker ; categ. mijlociemică : Ion 
Miron învinge prin abandon în 
prima repriză pe K. Wiliams ; 
categ. mijlocie : Al. Năstac în
trece la puncte pe D. Parkes ; 
categ. semigrea : Ion Gyorfi dis
pune Ia puncte de R. Christie ; 
categ. grea : Mircea Simon cîști
gă prin K.O. tehnic în repriza a 
II-a la A. Palmer.

Intrucît gazdele nu au prezen
tat boxer la categoria muscă, s-au 
disputat două meciuri la catego
ria ușoară.
• LA COPENHAGA s-a desfă

șurat cel de-al doilea meci amical 
dintre echipele masculine de 
handbal ale Danemarcei și Româ
niei. La capătul unui joc echili

Au îndeplinit planul 
de producție 

pe primii doi ani 
ai cincinalului

Județul Brașov
(Urmare din pag. 1)

tie decisivă, este puternic ilus
trată și de realizările obținute 
în dezvoltarea economico-socială 
a județului nostru, în îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii. Numai în cei 
doi ani din acest cincinal au fost 
date în folosință 152 capacități 
de producție industriale și agri
cole, precum și un număr în
semnat de obiective social-cul- 
turale, între cele 12 000 locuințe, 
cu 5 000 mai mult față de pre
vederile inițiale. Rod al acestei 
politici este și majorarea retri
buțiilor, de care au beneficiat în 
acest an peste 170 000 de oameni 
ai muncii din județul nostru.

Raportîndu-vă bilanțul reali
zărilor cu care locuitorii jude
țului Brașov încheie primii doi 
ani ai cincinalului — se arată în 
încheierea telegramei — gîndu- 
rile, întreaga noastră recunoș
tință, se îndreaptă către Partidul 
Comunist Român, către Comite
tul Central, în frunte cu dum
neavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, mulțumindu-vă 
din adîncul inimii pentru grija 
și sprijinul permanent pe care 
ni-1 acordați. Manifestîndu-ne 
și cu acest prilej atașamentul și 
adeziunea deplină față de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vă în
credințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că toți locui
torii județului Brașov — români, 
maghiari și germani — care 
trăiesc și muncesc înfrățiți pe 
aceste meleaguri. întîmpină 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român cu noi și 
importante succese în toate do
meniile de activitate, fiind ho- 
tărîți să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la înflorirea patriei, la 
edificarea socialismului și co
munismului pe pămîntul Româ
niei.

Județul Maramureș
(Urmare din pag. I)

tenția permanentă de care ne 
bucurăm din partea conducerii 
partidului și statului, a dum
neavoastră personal, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în dezvoltarea economico-socială 
a Maramureșului și îmbunătăți
rea condițiilor de viață și de 
trai ale locuitorilor acestor me
leaguri.

Conștient! de înaltele îndato
riri ce ne revin în continuare, 
vă asigurăm, tovarășe secretar 
general — se scrie în încheierea 
telegramei — că oamenii mun
cii din județul Maramureș vor 
munci cu și mai mult elan și 
dăruire pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin în 
acest cincinal, sporindu-ne și 
mai mult contribuția la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltata în patria noastră.

mai după aceste avizări ele sînt 
înscrise în caiete și puse în 
lucru. în funcție de fiecare 
temă sau grupuri de teme, se 
constituie apoi colective de exe
cuție (proiectare și realizare e- 
fectivă în ateliere), astfel ca ori
ce idee valoroasă să fie cît mal 
operativ materializată și aplicată 
în producție.

Indiscutabil, prin seriozitatea 
cu care s-a trecut la organiza
rea inițiativei, prin interesul pe 
care l-a stîrnit și în această în
treprindere, se vor obține rezul
tate certe. Deja se întrevede că 
încă în această perioadă ce a 
mai rămas pină la finele anului 
se va înregistra o eficiență de 
circa 2 milioane lei, prin rezol
varea unor teme din cele deja 
propuse și avizate. Așteptăm la 
redacție vești despre generaliza
rea inițiativei „Contul personal 
al creației tehnico-științifice" și 
în alte colective muncitorești, 
pentru a le face cunoscute citi
torilor, pentru a sprijini și pe 
această cale generalizarea aces
tei experiențe, cît mai operativ. 
Este de dorit. însă, ca Uniunea 
Generală a Sindicatelor, Consi
liul național al inginerilor și teh
nicienilor, ministerele de resort 
să sugereze și să impulsioneze 
ele însele răspîndirea inițiativei 
în cit mai multe unități indus
triale, pentru ca ea să devină, 
într-adevăr, o mișcare de masă 
in cadrul întrecerii socialiste, 
pentru realizarea sarcinilor și 
angajamentelor economice din 
acest cincinal.

brat, la care au asistat peste 2 500 
spectatori, gazdele au obținut o 
victorie la limită, cu scorul de 
20—19 (13—11). în primul meci, 
disputat la Herning, scorul a fost 
egal : 17—17.
• IN ZIUA A DOUA a turneu

lui internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi, o selecțio
nată a României a întrecut cu 
scorul de 24—18 (14—6) echipa de 
tineret a U.R.S.S. Cel mai bun 
jucător al formației române a 
fost Ștefan Birtalan, care a în
scris 11 goluri.

e ÎN ORAȘUL BOLIVIAN La 
Paz (situat la o altitudine de pes
te 3 500 m) s-a disputat meciul re
tur al întâlnirii de baraj dintre 
selecționatele de fotbal ale Boli- 
viei și Ungariei, contând pentru 
preliminariile campionatului mon
dial. Fotbaliștii din Ungaria au 
suportat relativ ușor efectele a- 
cestei altitudini neobișnuite pen
tru sportivii europeni, cîștigînd 
cu scorul de 3—2 (2—1). învingă
toare în primul joc cu scorul de 
6—0, echipa Ungariei s-a calificat 
pentru turneul final din Argenti
na. Ultimele două finaliste vor fi 
desemnate după disputarea meciu
rilor Italia — Luxemburg și Tu
nisia — Renublica Arabă Egipt.

e CEA DE-A 5-A PARTIDA a 
meciului dintre marii maeștri 
Viktor Korcinoi și Boris Spasski, 
care-și dispută ia Belgrad finala 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah, s-a încheiat re
miză după efectuarea a 44 de mu
tări. Scorul meciului este favora
bil cu 3,5—1,5 puncte Iul Viktor 
Korcinoi.

Academician profesor
PETRE CONSTANTINESCU-IAȘI

Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului Comunist Ro

mân anunță cu profundă durere încetarea din 
viață a tovarășului Petre Constantinescu-Iași, 
vechi militant al mișcării revoluționare din țara 
noastră, care, de peste șase decenii, a desfășurat

o intensă activitate închinată slujirii înaltelor 
idealuri de libertate și progres ale poporului ro
mân, a adus o mare contribuție la triumful idei
lor socialiste, la instaurarea puterii populare și 
făurirea societății socialiste pe pămîntul României.

S-a stins din viață academi
cianul profesor Petre Constan
tinescu-Iași, vechi militant al 
mișcării muncitorești din Româ
nia, personalitate de seamă a 
vieții publice din țara noastră, 
eminent om de știință.

Petre Constantinescu-Iași s-a 
născut Ia 25 noiembrie 1892, în
tr-o familie modestă, de învă
țători. A făcut la Iași studii de 
specialitate în filozofie și istorie.

Petre Conștantines- 
cu-Iași face parte din 
pleiada de intelectuali 
a căror activitate s-a 
identificat, încă din 
primii ani ai tinereții, 
cu mișcarea revoluțio
nară, pe care au slu- 
jit-o cu abnegație, pa
siune și hotărîre, con
secventă și nestrămu
tată încredere, în în
treaga lor viață, îm- 
brățișînd Idealurile 
partidului clasei mun
citoare, ale poporului, 
încă de pe băncile li
ceului, el s-a apropiat 
de cercurile socialiste, 
iar în 1910 a intrat în 
Partidul Social-De
mocrat, în secția de la 
Iași. în anii 1914—1916 
a participat activ la 
acțiunile Partidului 
Social-Democrat și ale 
sindicatelor din Româ
nia, îndreptate împo
triva războiului dez
lănțuit de puterile 
imperialiste. Petre 
Constantinescu-Iași a 
înțeles necesitatea și 
posibilitatea transfor
mării Partidului So
cialist din România 
în partid comunist. în 
anii 1918—1921 prin 
articolele sale în pre
sa muncitorească, în
deosebi în ziarul „So
cialismul", militează 
pentru transformarea
Partidului Socialist în partid 
comunist ; pe aceeași linie se 
înscriu o serie de lucrări ca 
„Unde duce colaborarea", „Dez
voltarea revoluției mondiale și 
tactica partidelor comuniste în 
lupta pentru dictatura proleta
riatului", „Cum trece socialis
mul de la știință la acțiune".

Membru al partidului comu
nist din 1921, tovarășului Petre 
Constantinescu-Iași i s-au încre
dințat de către partid importan
te misiuni, desfășurînd o bogată 
activitate revoluționară în peri
oada dintre cele două războaie 
mondiale, făcînd parte din con
ducerea unor organizații de 
masă legale, create și conduse 
de P.C.R., cum au fost Blocul 
muncitoresc-țărănesc. Comitetul 
pentru amnistie, Comitetul anti
războinic și altele.

In deceniul al patrulea a luat 
parte la constituirea Comitetu
lui național antifascist în 1933 
și a altor organizații legale de 
luptă împotriva pericolului fas
cist.

La 6 decembrie 1935 își pune 
semnătura, ca președinte al 
Blocului democratic, pe istoricul 
acord de la Țebea — platformă 
de luptă împotriva pericolului

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 
COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVAȚAMINTULUI 
INSTITUTUL DE ISTORIE „NICOLAE IORGA"

★
Pentru organizarea funeralii

lor academicianului Petre Con- 
stantinescu-Iași a fost consti
tuită o comisie formată din to
varășii Leonte Răutu, Constan
tin Pîrvulescu, Ion Popescu-Pu- 
țuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., Cris- 
tofor Simionescu, vicepreședinte 

SOLUȚII CARE PREFIGUREAZĂ UN REMARCABIL 
SUCCES

Pentru creșterea productivității muncii in 1980 de două ori 
față de nivelul realizat în 1975, indicator determinant pentru 
realizarea unei producții suplimentare dc 2,8 miliarde ici Ia 
Combinatul de fibre sintetice din Săvinești s-a adoptat și sînt 
în curs de aplicare soluții care prefigurează de pe acum înde
plinirea acestei sarcini. Printre altele, este vorba de punerea in 
valoare a unei suprafețe productive existente de 6 000 mp, 
suprafață care prin investiții minime va asigura o substanția
lă creștere a eficienței fondurilor fixe; de modernizarea cu 
forțe proprii a unor linii tehnologice ineficiente în prezent: dc 
valorificarea pe scară largă a temelor de cercetare finalizate; 
de creșterea gradului de valorificare a materiilor prime prin 
reciclarea deșeurilor tehnologice. (N.C.).

Recent, la Chișineu Criș a fost dată in folosință o nouă librărie. 
Dorința locuitorilor : unitatea să fie mereu aprovizionată ca in 

ziua inaugurării. (Foto : Mihai Barna).

SESIUNE DE COMUNICĂRI
In zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, la Alba-Iulia a fost or

ganizată o sesiune de comunicări științifice cu tema „Unitatea, con
tinuitatea șl independența în Istoria poporului român", dedicată ani
versării a 59 de ani de la unirea Transilvaniei cu România. Orga
nizată de Comitetul de cultură și educație socialistă Alba și de 
Muzeul Unirii din municipiul Alba-Iulia, sesiunea s-a bucurat de 
participarea a numeroși cercetători, muzeografi, profesori și acade
micieni din București. Cluj-Napoca. Arad, Timișoara, Sibiu. Tg. Mu
reș, din alte centre culturale importante ale țării. (N. MILITAKU).

fascist în țara noastră — înche
iat cu Frontul Plugarilor și cu 
Partidul Socialist, acord la care 
au aderat Madosz-ul și Frontul 
Studențesc Democratic.

Arestat, judecat și întemnițat 
de mai multe ori pentru activi
tatea sa revoluționară, petrecînd 
mulți ani în închisorile de 
la Doftana, Miercurea Ciuc și 
Tg. Jiu, Petre Constantinescu- 
Iași a înfruntat cu dîrzenie te

roarea regimului burghezo-mo
șieresc.

Petre Constantinescu-Iași și-a 
consacrat, de asemenea, o bună 
parte a activității sale înfăptui
rii liniei politice consecvente a 
P.C.R. de solidaritate internațio- 
nalistă, reprezentînd mișcarea 
democratică și antifascistă din 
România la o serie de congrese 
și conferințe antifasciste și an
tirăzboinice internaționale. S-a 
numărat printre fondatorii aso
ciației „Amicii U.R.S.S.".

Un loc aparte în viața de co
munist a lui Petre Constanti
nescu-Iași l-a ocupat publicisti
ca sa închinată, cu talent și dă
ruire, timp de mai multe dece
nii. propagării largi a politicii 
P.C.R., luptei partidului, trium
fului socialismului pe pămîntul 
României.

In timpul dictaturii militaro- 
fasciste a desfășurat o activitate 
susținută pentru realizarea uni
tății forțelor patriotice în lupta 
pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist. în 1942 a făcut 
parte, alături de alți intelec
tuali, din conducerea organiza
ției Uniunea Patrioților, iar în 
anul 1944 a participat la pregă
tirea insurecției, avînd sarcina

★
al Academiei Republicii Socia
liste România, și Ștefan Ștefă- 
nescu, directorul Institutului de 
Istorie „Nicolae Iorga".

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor academicianului Pe
tre Constantinescu-Iași comu
nică :

Sicriul cu corpul defunctului 

de a reprezenta P.C.R., împreu
nă cu Lucrețiu Pătrășcanu, la 
tratativele pentru realizarea 
Blocului Național Democratic.

în anii de după eliberarea 
țării de sub dominația fascistă. 
Petre Constantinescu-Iași a mi
litat cu entuziasm și abnega
ție, în funcțiile de răspundere 
ce i-au fost încredințate, pen
tru instaurarea și consolidarea 
puterii populare, pentru edifi

carea cu succes a 
orînduirii noi, socia
liste. A făcut parte ca 
ministru al informa
țiilor din guvernul in
staurat la 6 martie 
1945. A fost ales de
putat în 1946, mandat 
care i-a fost reînnoit 
în mai multe legisla
turi.

In 1948 a ocupat 
funcția de vicepre
ședinte al primului 
Prezidiu al Marii Adu
nări Naționale.

Prin întreaga activi
tate desfășurată în a- 
ceastă perioadă și-a 
adus din plin contri
buția la înfăptuirea 
în viață a politicii 
partidului nostru — 
de dezvoltare econo
mico-socială a țării și 
ridicarea nivelului de 
viață al poporului. A 
militat neobosit pen
tru întărirea Parti
dului Comunist Ro
mân, a unității sale, a 
coeziunii întregului 
popor în jurul forței 
sale conducătoare.

Petre Constantinescu- 
Iași a militat cu con
secvență pentru întă
rirea continuă a 
României socialiste, 
pentru independența și 
suveranitatea țării, 
pentru relații de prie
tenie și colaborare cu

alte țări, bazate pe deplină ega
litate in drepturi, pe stimă și 
respect reciproc.

Ales membru titular al aca
demiei țării noastre în anul 
1943, Petre Constantinescu-Iași 
a desfășurat o neobosită activi
tate științifică, aducînd o con
tribuție de seamă la dezvoltarea 
științei istorice, a culturii româ
nești.

‘ Meritele sale deosebite pa 
tărîm social-politic au fost răs
plătite cu înaltul titlu de „Erou 
al Republicii Socialiste Româ
nia", „Erou al Muncii Socialis
te", cu Ordinul „Victoria Socia
lismului" și alte înalte distinc
ții ale Republicii Socialiste 
România.

Partidul și poporul îl vor păs
tra veșnic în memorie pe Petre 
Constantinescu-Iași ca pe un in
telectual patriot și revoluționar 
înflăcărat, profund devotat cau
zei socialismului, participant ac
tiv la lupta Partidului Comunist 
Român, a proletariatului și tu
turor forțelor progresiste din 
România, pentru răsturnarea re
gimului burghezo-moșieresc de 
exploatare și asuprire, pentru 
instaurarea puterii populare, 
pentru edificarea cu succes a 
orînduirii noi și înfăptuirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul patriei 
noastre.

★
va fi depus In aula Universității 
din București.

Accesul publicului va fi per
mis sîmbătă, 3 decembrie, între 
orele 9 și 11.

Mitingul de doliu va avea loc 
la 3 decembrie ora 12, iar înhu
marea în aceeași zi la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

VREMEA
Vremea va fi închisă.

Vor cădea precipitații tem
porare, mai ales sub for
mă de ninsoare în regiu
nile din jumătatea de 
nord-vest a țării. In rest, 
precipitații locale sub for
mă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare. La munte va 
ninge. Vînt slab pînă la 
potrivit cu intensificări Ia 
munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
minus 8 și zero grade, iar 
maximele, între minus 4 și 
plus 4 grade, mai ridicate 
în sudul Dobrogei. Izolat, 
în sud-estul țării se va pro
duce polei.

Dorințe 
neîmplinite

Numai 5 km desparte co
muna Lugașul de Jos de ora
șul Aleșd din județul Bihor. 
Zilnic din această localitate 
pleacă spre întreprinderile 
industriale din Aleșd zeci de 
muncitori. Dimineața există 
însă un singur autobuz care 
transportă muncitorii și ace
la pe ruta Oradea—Cluj-Na- 
poca. în aceste condiții este 
lesne de înțeles că marea 
majoritate a oamenilor nu 
pot urca în mașină și ast
fel... bat pe jos drumul pînă 
la unitățile unde își desfă
șoară activitatea. S-au făcut 
mai multe solicitări pe adre
sa întreprinderii de gospodă
rie comunală și locativă 
Aleșd. cît și autobazei din 
același oraș. Fără nici un 
rezultat, cu toate că numărul 
navetiștilor sporește mereu. 
Poate că acum se va găsi o 
rezolvare favorabilă. (O. MA
RIAN).

VĂ RECOMANDĂM:
• ,,Contribuția tineretului 

la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al 
P.C.R.", este tema expunerii 
ce va fi susținută, cu înce
pere de la ora 17, la Clubul 
tineretului din Arad.
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Necesitatea angajării plenare a tinerei
generații in dezvoltarea națională, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și colaborării

IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE SOCIALE, UMANITARE 
Șl CULTURALE AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U., AU ÎNCEPUT 
DEZBATERILE PE MARGINEA PUNCTULUI INIȚIAT DE ROMÂNIA 

PRIVIND TINERETUL
Tn Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale, 

al Adunării Generale au început dezbaterile asupra punctului 
inițiat de România la O.N.U.

Reprezentantul român, Romu
lus Neagu, a evidențiat impor
tanța angajării plenare a tine
rei generații la înfăptuirea stra
tegiilor naționale de dezvoltare. 
Ia intensificarea colaborării in
ternaționale, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. 
După ce a prezentat preocupa
rea țării noastre pentru pregă
tirea tinerei generații, reprezen
tantul român a subliniat rolul 
care revine O.N.U. de sprijinire 
a eforturilor, îndeosebi în țările 
în curs de dezvoltare, în ceea 
ce privește formarea de cadre, 
folosirea resurselor pe care le 
reprezintă tînăra generație. Vor
bitorul a evidențiat imperativul 
folosirii energiei, entuziasmului 
și capacităților creatoare ale ti
neretului pentru construcția na
țională, progresul economic, so
cial și cultural al popoarelor, 
realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, menține
rea păcii și promovarea coope
rării și înțelegerii internaționale.’ 

în context, el a susținut ini
țiativa țării noastre la această 
sesiune de a se proclama un 
„An internațional ai tineretului*' 
care să contribuie la mobilizarea 
mai activă a eforturilor tinerei 
generații pe plan local, național, 
regional și internațional la dez
voltarea națională.

Vorbind în numele a 34 de 
delegații care s-au alăturat în 
calitate de coautori la un pro
iect de rezoluție pe această te
mă, reprezentantul român a re
levat și măsurile ce trebuie în
treprinse și care fac obiectul 
părții operative a documentului: 
statele membre ale O.N.U. să 
comunice pînă la 1 iulie 1978 
punctele lor de vedere, precum 
și propunerile și observațiile lor 
în legătură cu proclamarea unui 
asemenea an ; pe această bază, 
secretarul general să prezinte Ia 
sesiunea următoare un raport 
care să cuprindă acțiunile ce ar 
trebui să fie întreprinse în ca
drul „Anului internațional"; la 
cea de-a 33-a sesiune a Adunării 
Generale să se includă pe ordi
nea de zi un punct special pri
vind tineretul, care să se bucu
re de cea mai înaltă prioritate, 
acordîndu-se atenția cuvenită 
ideii proclamării la sesiune a 
„Anului internațional al tinere
tului"; pentru sesiunea din 1978, 
secretarul general să pregăteas
că o sinteză a activităților 
O.N.U. care să permită conclu
zii pentru măsuri de viitor.

La aceeași ședință, reprezen
tantul secretarului general

privind tineretul.
O.N.U. a prezentat patru ra
poarte privind tineretul, ca ur
mare a hotărîrilor adoptate an
terior la O.N.U. în urma decla
rației proclamate la inițiativa 
țării noastre, în 1965. El a ară
tat, în continuare, că această de
clarație formează în fapt baza 
tuturor acțiunilor ulterioare care 
s-au întreprins la O.N.U. în do
meniul tineretului.

Referindu-se la inițiativa 
României, reprezentantul Italiei 
a subliniat necesitatea continuă
rii activității Programului euro
pean de dezvoltare socială care 
se referă nu numai la țările eu
ropene, ci și la celelalte țări 
ale lumii. Programul, a arătat 
el, este conceput pentru atrage
rea tot mai activă a participă
rii țărilor de pe toate continen
tele în scopul dezvoltării. Obiec
tivul principal al programului 
este tocmai pregătirea de cadre.

în același context, reprezen
tantul Egiptului a arătat că ti
neretul formează pilonii pe care 
se construiește viitorul, și O.N.U. 
nu poate fi indiferentă față de 
modul în care sînt formați acești 
piloni. In mod deosebit, el a 
subliniat atenția care trebuie să 
se acorde formării tineretului 
pentru dezvoltare, pentru coope
rarea internațională. El a spri
jinit propunerea românească ca 
proiectul de rezoluție să fie a- 
doptaț prin consens.

al

DIRECȚII ALE POLITICII 
EXTERNE TAILANDEZE

într-o declarație făcută în fața 
noii Adunări Legislative Națio
nale, primul ministru tailandez, 
Kriangsak Chamanand, a spus 
că guvernul Tailandei va duce 
o politică externă independentă 
și va promova raporturi priete
nești și relații economice și co
merciale cu toate țările. Guver
nul tailandez, a menționat el, 
va promova relații prietenești, 
de cooperare și bună înțelegere 
cu țările vecine, îndeosebi cu 
Republica Socialistă Vietnam, 
Republica Democrată Popu
lară Laos, Kampuchia Democra
tă și Republica Socialistă a U- 
niunii Birmane. Chamanand a 
adăugat că guvernul va dezvol
ta, de asemenea, relații ștrînse 
cu țările membre ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.) și va sprijini toate 
măsurile menite să facă din 
Asia de Sud-Est o zonă a păcii, 
libertății și neutralității.

• LA I OCTOMBRIE 1977, 
populația Danemarcei era de 
5 094 000 locuitori, a anunțat Di
recția de Statistică din Copen
haga.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășului KAYSONE PHOM
VIHANE, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Populare Laos, și tovarășului SUFANOVONG, pre
ședintele Republicii Democrate Populare Laos, următoarea tele
gramă :

Manifestări dedicate 
centenarului 

Independenței de stat 
a României

La invitația Comitetului Exe
cutiv Național al Partidului Re
voluționar Instituțional (P.R.I.) 
din Mexic, partid de guvernă- 
mint, ambasadorul țării noastre 
la Ciudad de Mexico, Dumitru 
Mihail, a făcut o expunere în 
fața activului și cadrelor de 
conducere ale partidului despre 
centenarul Independenței de 
stat a României. Au participat 
Carlos Sansores Perez, preșe
dintele Comitetului Executiv 
Național al P.R.I., membri ai 
Comitetului Executiv Național 
al P.R.I., cadre de conducere și 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă, ai unor instituții și or
gane centrale, ai presei mexi
cane, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în Mexic.

Luînd cuvîntul, Luis Danton 
Rodriguez, membru al Comite
tului Executiv Național al P.R.I. 
și director general al Institutului 
pentru studii politice și sociale 
(I.E.P.S.), a exprimat admirația 
de care se bucură în Mexic pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, po
litica internă și externă a țării 
noastre. El a evidențiat, tot
odată, aprecierea pe care parti
dul de guvernămînt din Mexic o 
acordă relațiilor prietenești ro- 
mâno-mexicane în continuă dez
voltare.

In cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului Indepen
denței de stat a României, la 
Buenos Aires a avut loc o reu
niune în cadrul căreia a fost e- 
vocată semnificația istorică a 
evenimentelor care au precedat 
acest moment de însemnătate is
torică în viața poporului român. 
In continuare a fost prezentat 
un film românesc. A fost de față 
Gheorghe Apostol, ambasadorul 
țării noastre în Argentina.

. . ................ t.... ........Ml...

panoramic 77
Cea de-a doua ani

versare a proclamării 
Republicii Democrate 
Populare Laos — eve
niment ce a avut loc 
Ia 2 decembrie 1975 — 
moment de răscruce 
in istoria acestei țări, 
găsește poporul lao
țian angajat din plin, 
cu toate forțele și ca
pacitățile sale creatoa
re in marea operă de 
reconstrucție naționa
lă. Stăpin al propriu
lui său destin, prin 
cucerirea păcii, inde
pendenței și realizarea 
unității, poporul din 
Laos își consacră in 
prezent toate eforturi
le refacerii economiei 
naționale intr-un timp 
cit mai scurt cu pu
tință, creșterii produc
ției, mobilizării ener
giilor în direcția pro
pășirii și progresului 
social, făuririi noii o- 
rînduiri sociale.

La capitolul priori
tăților, o atenție deo
sebită este acordată 
lichidării neștiinței de 
carte, moștenire grea 
a trecutului colonial, 
care a provocat țării 
mari dificultăți pe ca
lea transformărilor 
social-economice, după 
instaurarea puterii 
populare. In acest 
scop, guvernul de la 
Vientiane a alocat în
semnate sume pentru 
construirea de școli, 
mai ales în acele re
giuni in care popu
lația a fost in întregi
me analfabetă.

După sfîrșitul victo
rios al războiului de 
eliberare, s-a trecut 
rapid Ia organizarea 
unei ample rețele șco
lare. Potrivit statisti
cilor efectuate de 
Ministerul laoțian al 
educației, efectivul e- 
levilor din această 
țară, înscriși In anul

raversăm Sava urmînd 
desenul complicat, dar 
de o perfectă logică 
rutieră, al autostrăzii 
care unește vechea

capitală iugoslavă cu Novi Beo
grad, cartier nou, sau mai bine- 
zis nou oraș, înălțat aici de mii- 
nile harnice, pline de har ale 
constructorilor din țara vecină 
și prietenă. Cind, în urmă cu 
aproape 30 de ani, mi se spune, 
la 11 aprilie 1948, primele bri
găzi de tineret deschideau, pe 
malul sting al riului, vastul 
șantier de construcții edilitare, 
printre smircuri mlăștinoase și 
dune de nisip, multă lume se 
indoia de sorții de izbindă ai 
unei asemenea complexe și te
merare întreprinderi. Dar capi
tala, crunt lovită de barbaria 
nazistă, avea nevoie, in zorii 
noii orinduiri, de case pentru 
oameni, pentru cei rămași fără 
adăpost, dar și pentru cei veniți 
din toate colțurile țării spre a 
pune umărul la noua naștere a 
vechiului oraș. Greutățile, in
surmontabile Ia prima vedere, 
au inceput să cedeze pas cu pas, 
au fost găsite soluții ingenioase 
și eficiente marilor probleme pe 
care le presupunea construirea 
de blocuri pe solul moale, labil, 
din lunca Savei. Și astfel, co
loșii de beton și sticlă și-au în
fipt cu nădejde, adine, rădăci
nile de oțel, iar Novi Beograd 
a crescut, an de an, aidoma unei 
flori îngrijite cu dragoste.

Azi, Noul Belgrad este un a- 
devărat oraș în oare trăiesc 
peste 170 de mii de oameni. EI 
se întinde pe o suprafață de 
4100 de hectare, are peste 92 
de străzi, iar lungimea princi
palelor sale artere trece de 40 
de kilometri. In cadrul a 18 
mari ansambluri arhitecturale, 
au fost construite 45 de mii de 
apartamente. In anul 1976, in 
noile apartamente ale orașului

s-au mutat aproape 7 000 de fa
milii, pînă in 1980 urmind a mai 
fi construite aproape 6 000 de 
apartamente. In final, Novi 
Beograd va avea o populație de 
un sfert de milion de locuitori, 
fiind și din acest punct de ve
dere unul din marile orașe iu
goslave.

Dar Novi Beograd nu este 
sau nu mai este acum un uriaș 
„bloc de locuințe" al capitalei, 
deși în primii ani ai construc-

tinerești la 
Novi Beograd
ției sale aceasta ii era princi
pala menire. In prezent, in 
urma implantării aici a unor 
mari unități de produoție, co
merciale sau de servicii, 37 de 
mii de locuitori au posibilitatea 
de a lucra in apropiere de casă. 
Orașul a dobindit totodată o pu
ternică dezvoltare culturală 
prin înființarea sau transfera
rea în perimetrul său a unor 
importante așezăminte cultura
le cum sînt muzeul de artă mo
dernă, biblioteca „Vuk Karand- 
zici“, trei mari cinematografe, 
două societăți cultural-artistice 
etc.

Novi Beograd se detașează 
prin marea varietate a con
strucțiilor, prin îndrăznețul stil 
arhitectural, foarte modern, dar 
care valorifică liniile generale 
ale arhitecturii iugoslave tradi-

ționale. Pe bună dreptate — iar 
belgrădenii spun acest lucru cu 
mîndrie — Novi Beograd con
stituie in sine o vastă expoziție, 
in mărime naturală, a arhitec
turii naționale. Orașului i-au 
fost adăugate, nu de mult, cîte- 
va construcții care anticipează 
direcțiile de viitor ale dezvol
tării arhitecturii locale. înca
drate perfect in peisaj după 
toate legile scrise și nescrise ale 
frumosului, se înalță aici citeva 
construcții impresionante ca, de 
pildă, sediul organizațiilor so- 
cial-politiee ale țării, zveltă 
construcție paralelipipedică în 
fier și beton, clădirea Consiliu
lui executiv federal, ultramo
dernul centru de conferințe 
„Sava“ sau marele hotel „Iugo
slavia".

înainte de orice însă Novi 
Beograd este nu nuvnai un oraș 
tinăr prin vîrstă, ci mai cu sea
mă un oraș al tinereții. Cel pu
țin 50 de mii de locuitori ai săi 
sint tineri. Pulsul de tinerețe îi 
este conferit apoi de orașul uni
versitar care s-a născut aici de 
puțini ani și care este, la ora 
actuală, cel mal mare din Iugo
slavia. Freamătul tinereții îl 
poți remarca la Novi Beograd 
pe străzi, în frumoasele parcuri 
ce se întind pe 465 de hectare, 
pe malurile deosebit de pitorești 
ale Savei, in facultăți, la casa 
de cultură a studenților, la că
mine sau pe noile șantiere de 
construcții. Fiindcă, la Novi 
Ițeograd, se mai construiește 
incă, iar cei care ridică mai de
parte noul oraș, cei care conti
nuă de fapt munca entuziastă a 
brigăzilor de după război sint 
tot tinerii.

Novi Beograd are 30 de ani, 
este mindria capitalei iugoslave, 
un oraș zămislit de tineri pen
tru tineri, Ia pulsul inalt al 
unei țări ce-și construiește pre
zentul și viitorul in libertate, 
pe coordonatele noii orînduiri 
socialiste.

AUREL PERVA

LA REUNIUNEA DE LA BELGRAD
profesori pentru învă- 
țămintul superior. 
Anul acesta, școlile 
pedagogice din pro
vincia Luang Frabang, 
de exemplu, pregă
tesc 560 de viitoare 
cadre didaotice, ceea 
ce înseamnă o crește
re de 2,5 ori a numă
rului de cursant! in 
raport cu anul prece
dent de învătămînt.

Paralel cu acesta

Republica Democrată Populară Laos

Un domeniu prioritar
învățâmîntul

școlar 1977—1978, a 
sporit cu 20 la sută 
comparativ cu anul 
trecut. Au fost ridica
te peste 1000 de școli 
elementare. Fiecare 
provincie are acum 
școală medie iar ia 
Vientiane funcționea
ză institute de învăță- 
mint superior.

O sarcină importan
tă în momentul de 
față o constituie pre
gătirea cadrelor națio
nale de profesori. In 
cursul 
cele 25 
gogice 
format 
țători, 460 cadre pen
tru școlile medii și 90

anului trecut, 
de școli peda- 
existente au 

2 400 de învă-

eforturi, pentru ex
tinderea și generaliza
rea invățămintuiui, in 
întreaga țară se des
fășoară o amplă cam- 
Îanie de alfabetizare, 
n cei doi ani de la 

proclamarea republicii, 
aproximativ o treime 
din numărul total al 
populației neștiutoare 
de carte a învățat să 
scrie și să citească. In 
primele șase luni ale 
acestui an, după cum 
informează agenția de 
presă Pathet Lao, au 
fost alfabetizate 70 000 
de persoane, campa
nia de lichidare a anal
fabetismului in rindul 
adulților fiind înche-

lată în 450 de sate și 
40 de comune.

Poporul român, tine
retul patriei noastre, 
care și-au manifestat 
in decursul anilor cal
dele sentimente de 
sprijin și solidaritate 
față de lupta poporu
lui laoțian pentru in
dependență, pentru o 
viață nouă, pașnică și 
prosperă, apreciază și 
se bucură de aceste 
Însemnate succese ob
ținute de țara prietenă 
sub conducerea Parti
dului Popular Revolu
ționar Laoțian. După 
cum se cunoaște, intre 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Democrată 
Laos au 
tornicite 
prietenie 
rare, relații 
convorbirile 
intre tovarășii 
Ceaușescu, 
general al 
Comunist 1 
ședințele 
Socialiste 
Kaisone ] 
secretar 
Comitetului 
al C.C. al 
Popular Revoluționar 
Laoțian, primul mi
nistru al Guvernului 
Republicii Democrate 
Populare Laos, le-au 
conferit o nouă bază 
de dezvoltare și apro
fundare, în interesul 
ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii 
șl colaborării interna
ționale.

Populară 
fost 

relații 
și

sta- 
de 

colabo- 
cărora, 
purtate 
Nicolae 
secretar 

I Partidului 
Român, pre- 

Rcpubliciî 
România, și 

Phomvihane, 
general al 

Executiv 
Partidului

R. ȚEPEȘ

Ample acțiuni revendicative în Franța
Răspunzînd apelului lansat de 

cele trei mari centrale sindicale 
din Franța — C.G.T., C.F.D.T. 
și F.E.N. — de a organiza o 
amplă acțiune revendicativă, 
sute de mii de oameni ai mun
cii au încetat joi lucrul în prin
cipalele ramuri de activitate e- 
conomică, în învățămînt și ser
vicii publice.

Greva a afectat întreprinderi

Emiratele Arabe Unite
I

Dezbateri privind problemele
securității în Europa

VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a doua aniversări a proclamării Republicii 

Democrate Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, 
Partidului Popular Revoluționar Laoțian, Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos și întregului popor frate laoțian un cald 
salut de solidaritate și cele mai sincere felicitări. , ,

Poporul român, care s-a aflat alături de poporul laoțian în lupta 
sa eroică, îndelungată pentru libertate și independență, împotriva 
forțelor imperialiste și reacțiunii interne, a salutat cu deosebită sa
tisfacție, acum doi ani, proclamarea Republicii Democrate Populare 
Laos.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu simpatie efortu
rile harnicului popor laoțian consacrate dezvoltării multilaterale a 
patriei sale și se bucură sincer de succesele pe care le- obține, sub 
conducerea Partidului Popular Revoluționar, în edificarea noii 
orînduiri sociale pe pămîntul Laosului independent.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie, solida
ritate militantă și cooperare statornicite între partidele și țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, în spiritul 
Declarației comune româno-Iaoțiene, spre binele popoarelor român 
și laoțian, în interesul unității tuturor forțelor democrate, progre
siste și antiimperialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă adresăm, dragi 
tovarăși, urări de sănătate deplină, iar poporului laoțian prieten 
succese tot mai mari în înfăptuirea idealurilor sale naționale și 
sociale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis Alteței Sale, ȘEIC ZAYED BIN SULTAN AL 
NAHYYAN, președintele Emiratelor Arabe Unite, următoarea tele
gramă :

Afiu DHABI
Cu prilejul Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, am plăce

rea să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului țării 
dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că între statele noastre se vor dezvolta 
relații de colaborare reciproc-avantajoasă, spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, joi după-amiază, pe 
Igael Hurwitz, ministrul indus
triei, comerțului și turismului al 
statului Israel, președintele păr
ții acestei țări în Comisia mixtă 
de colaborare economică și teh
nică româno-israeliană, care se 
află în țara noastră pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
VlII-a sesiuni a comisiei.'

Cu acest prilej au fost discu
tate aspecte ale relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

La Întrevedere au participat 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, șl 
Dumitru Bejan, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Gooperării 
Economice Internaționale.

A luat parte Shamay Cahana, 
ambasadorul statului Israel la 
București.

AGENDA

' în organul de lucru privind 
problemele securității In Euro
pa au continuat dezbaterile pe 
marginea propunerilor prezen
tate de delegații, propuneri în
dreptate în direcția îmbunătă
țirii relațiilor dintre statele par
ticipante și a dezvoltării coope
rării dintre acestea în rezolva
rea problemelor de interes co
mun.

Astfel, în acest cadru, sînt e- 
xaminate propuneri conform că
rora statele participante reafir
mă hotărîrea lor de a dezvolta 
relațiile pe bază de tratate și 
alte documente în domeniile po
litic, economic și cultural, în 
conformitate cu principiile sta
bilite prin Actul final. Se pro
pune, de asemenea, reafirmarea 
angajamentului statelor partici
pante de a aplica Actul final în 
toate compartimentele sale și 
de a include, în forme cores
punzătoare, în legislația țărilor 
participante, principiile înscrise 
în documentul final de la Hel
sinki.

Totodată, este examinată pro
punerea privind lărgirea și a- 
profundarea consultărilor poli
tice, a schimbului de păreri și 
informații între statele partici
pante asupra problemelor de in
teres comun și, îndeosebi, asu
pra problemelor privind întări
rea păcii, securitățji și coope
rării în Europa.

După cum se știp, există o 
practică largă a consultărilor la 
diferite nivele în statele parti
cipante. România participă activ 
la dezvoltarea acestui proces, în 
special prin consultările și întîl- 
nirile la nivel înalt pe care le 
are președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu șefi de 
stat și de guvern ai altor sta
te participante.

Sînt examinate, de asemenea, 
propuneri privind încetarea ac
tivității organizațiilor fasciste și 
neofasciste și interzicerea prin 
lege a difuzării ideilor de acest 
gen, inclusiv a propagandei 
război.

Jol dimineața, a sosit în Ca
pitală o delegație guvernamen
tală economică din R.S. Viet
nam, condusă de tovarășul Do 
Muol, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al 
P. C. din Vietnam, vlce- 
prim-ministru al guvernu
lui, președintele părții viet
nameze în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă "Vietnam, 
pentru a participa la cea de-a 
V-a sesiune a comisiei, ale că
rei lucrări se vor desfășura M 
București.

La Sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpina- 
tă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în 
comisie, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Tran Thuan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Vietnam la București, 
membri ai ambasadei.

Tovarășul 
oferit un 
oaspetelui.

Paul Niculescu a 
dineu în cinstea

de

plin deșert, în zone în care pînă nu demult în- 
Ttîlneai doar dune de nisip, se înalță în prezent 
■ clădiri moderne pentru locuit, spitale și școli. 

•■•Pustiul este străbătut de șosele străjuite de copaci. 
In ultimul timp s-a intensificat plantarea perdele

lor de păduri pentru a se ridica astfel o barieră puternică 
în calea ofensivei deșerturilor. Roadele pămîntului înfruntă 
în fermele experimentale razele dogoritoare ale soarelui. în 
orașele aflate în plină dezvoltare se deschid noi șantiere în 
care, zi de zi, prind contur complexe industriale. Toate aceste 
transformări le întîlnești în Emiratele Arabe Unite, stat în- 
sumînd o suprafață de 83 600 kmp, care a luat ființă în urmă 
cu șase ani în partea răsăriteană a Peninsulei Arabice prin 
unirea emiratelor Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al Khai- 
mah, Ajman, Umm al Quwain și Fujairah.

La baza succeselor obținute în anii din urmă, de cei 
655 900 de locuitori ai țării, se află utilizarea rațională a ve
niturilor obținute din exploatarea petrolului — Emiratele 
Arabe Unite fiind al cincilea stat producător de țiței din 
Orientul Mijlociu. „Aurul negru" este folosit, în prezent, în 
așa fel incit să se poată permite reducerea treptată a depen
denței acestei țări de zăcămintele sale de petrol. Pentru 
atingerea acestui obiectiv s-a trecut, în primul rînd, la va
lorificarea superioară a țițeiului. Astfel, pe insula Umm 
al-Nar a fost inaugurată anul trecut prima rafinărie din țară 
cu o capacitate zilnică de 15 000 barili. O a doua rafinărie, 
cu o capacitate zilnică de 120 000 barili, urmează să fie înăl
țată lingă localitatea Jebel al Dhanna. Autoritățile din Emi
ratele Arabe Unite și-au propus să investească în următorii 
cinci ani un miliard de dolari pentru dezvoltarea industriei 
petrochimice. O atenție tot mai mare se acordă rezervelor 
de gaze naturale ale țării, estimate a fi cele mai mari din 
Orientul Mijlociu. Un exemplu în acest sens il constituie pro
iectul privind construirea la Ruweis a unui complex de în
treprinderi axate pe prelucrarea gazelor naturale.

In vederea diversificării economiei, o uzină siderurgică, cu 
o producție în prima fază de 25 000 tone oțel pe an, a fost 
inaugurată la Abu Dhabi, iar o altă întreprindere, de același 
fel ,se va realiza la Jebel Aii. Alte proiecte industriale 
includ ridicarea unor fabrici de ciment la Ras al-Khaimah, 
Al-Ain și Dubai. La Abu Dhabl au fost date în funcțiune un 
combinat de îngrășăminte chimice ți o fabrică de conducte 
din mase plastice, care va contribui la dezvoltarea rețelei 
de irigații în țară.

din aproape toate sectoarele. 
Transporturile feroviare au fost 
paralizate, au fost închise cine
matografele și băncile, poșta nu 
a mai fost distribuită iar, ca ur
mare a participării masive a 
docherilor, traficul în mai multe 
porturi mari ale Franței, prin
tre care Rouen și Le Havre, a 
fost sistat.

La Paris și în alte orașe, mun
citorii au participat la demon
strații, în cursul cărora și-au 
exprimat hotărîrea de a lupta 
pentru satisfacerea revendicări
lor lor, împotriva șomajului și a 
sacrificiilor impuse maselor 
largi populare în cadrul aplică
rii „programului de austeritate1' 
al guvernului, împotriva conce
dierilor în masă.

• AUTORITĂȚILE MILITA
RE americane au restituit, după 

de peste 32 de ani 
teritoriul bazei ae- 
Tachikawa, din a- 
Tokio.

o perioadă 
de utilizare, 
riene de ia 
proplere de

CONDAMNARE A ATACULUI 
RHODESIAN ÎMPOTRIVA 

MOZAMBICULUI
Robert Mugabe, copreședinte 

al Frontului Patriotic Zimbab
we, a condamnat atacul trupe
lor regimului minoritar rasist 
din Rhodesia asupra Mozambi- 
cului. El a relevat că au fost 
bombardate tabere de tranzit 
ale refugiaților Zimbabwe, sol
date cu uciderea a 100 de per
soane, în mare parte femei, co
pii, informează postul de ra
dio „Vocea Zimbabwe".

Conferința generală a F.A.O.
INTERES DEOSEBIT FAȚA DE PROPUNERILE ROMÂNEȘTI 

CONSACRATE INTENSIFICĂRII COOPERĂRII DINTRE ȚĂRILE IN CURS 
DE DEZVOLTARE IN DOMENIILE AGRICULTURII Șl ALIMENTAȚIEI

Cea de a XlX-a sesiune a Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) și-a 
continuat lucrările in plenară, adoptind o serie de rezoluții care 
fac parte integrantă din eforturile consacrate instaurării unei noi 
ordini economice internaționale in lume.

Problema cooperării tehnice 
între țările în curs de dezvoltare 
în domeniul agriculturii și a- 
limentației s-a bucurat de o a- 
tenție deosebită în cadrul con
ferinței — majoritatea delega
țiilor cerînd ca, prin programele 
sale viiitoare, F.A.O. să sporeas
că eforturile vizînd identifica
rea de noi domenii de interes 
comun și resurse suplimentare 
în vederea întăririi colaborării 
dintre țările în curs de dezvol
tare, într-un sector deosebit de 
important pentru economia aces
tora cum este agricultura.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor pe această temă, re
prezentantul țării noastre, Pom- 
piliu Celan, a subliniat rolul 
deosebit pe care cooperarea 
dintre țările în curs de dezvol
tare poate și trebuie să îl aibă 
în sprijinirea eforturilor pe care 
fiecare din aceste țări le depu-

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
• LA 1 DECEMBRIE A SO

SIT la Hanoi într-o vizită ofi
cială de prietenie delegația de 
partid și de stat a R.D. Germa
ne, condusă de Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane.

CONVORBIRI 
ANGLO-CHINEZE

Primul ministru al Marii Bri
tanii, James Callaghan, a primit, 
miercuri, pe Li Cian, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Chi
neze — informează agenția China 
Nouă. A avut Ioc un schimb de 
mesaje verbale între conducăto
rii de stat ai celor două țări. 
Totodată, premierul britanic a 
exprimat dorința guvernului său 
de a stabili cu R. P. Chineză 
cele mai bune relații politice și 
comerciale.

de presă, citind agenția WAFA.
De asemenea, agențiile de 

presă relatează că la 30 noiem
brie, în capitala siriană a avut 
loc o reuniune a Consiliului Cen
tral al O.E.P. consacrată si
tuației din Orientul Mijlociu și 
poziției palestiniene față de e- 
voluția acesteia.

„ZILELE BUCURESTIULUI", 
IN R.P. POLONĂ

La 1 decembrie in capi
tala R.P. Polone au fost inau
gurate „Zilele Bucureștiului“, 
organizate de Comitetul cul
turii și educației socialiste al 
municipiului București. „Zi
lele Bucureștiului“ vor prile
jui ample manifestări cul
tural-artistice.

TUDOR PRELIPCEANU

ÎNTREVEDERE HAFEZ AL 
ASSAD-YASSER ARAFAT

Președintele Siriei, Hafez Al 
Assad, și președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, au avut. Ia Damasc, o 
convorbire cu privire la evoluția 
situației din Orientul Mijlociu, 
transmit agențiile internaționale

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
CEHOSLOVACIA

La 1 decembrie, la Praga au 
avut loc sub președinția tovară
șului Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., lucrările 
Plenarei C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, care a examinat rapor
tul Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia privind dezvolta
rea economiei naționale a țării 
în anul 1978. în anul viitor —

se subliniază in raport — ur
mează să se acorde o atenție 
deosebită dezvoltării energeticii, 
surselor proprii de combustibil, 
perfecționării întregului ansam
blu al economiei țării.

• REPREZENTANTUL SPE
CIAL în Cipru al secretarului 
general al O.N.U., Perez de 
Cuellar, a părăsit, joi, Nicosia, 
încheindu-și misiunea, transmi
te agenția France Presse. într-o 
declarație făcută presei la ple
carea din Nicosia. Perez de Cuel
lar a subliniat că. in ciuda fap
tului că pină acum nu s-a de
gajat o soluție problemei ciprio
te, Națiunile Unite își vor con
tinua eforturile pînă cind va fi 
realizată o reglementare. La ce
rerea secretarului general al
O. N.U., Kurt Waldheim, Perez 
de Cuellar va efectua vizite la 
Atena și Ankara.
• LA BUDAPESTA a avut 

loc, sub președinția lui Jănos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al
P. M.S.U., plenara Comitetului 
Central al P.M.S.U. Plenara a 
dezbătut și aprobat un raport 
privind îndeplinirea planului e- 
conomic pe anul 1977 și directi
vele privind planul economic și 
bugetul de stat al R.P.U. pe anul 
1978.

ne pentru realizarea unei agri
culturi moderne.

Vorbitorul a expus, în final, 
proiectul de rezoluție elaborat 
de delegația română și supus dez
baterilor în legătură cu proble
ma cooperării între țările în 
curs de dezvoltare, document 
care s-a bucurat de un interes 
deosebit, relevat, între altele, 
prin numărul mare de țări care 
s-au alăturat în calitate de coau
tori la proiectul de rezoluție 
menționat și, îndeosebi, prin 
faptul că acesta a fost adoptat 
în unanimitate de către plenara 
conferinței.

Rezoluția prevede o serie de 
măsuri concrete vizînd intensifi
carea acțiunilor de cooperare — 
organizarea de reuniuni intergu- 
vernamentale destinate identifi
cării unor posibilități de coope
rare, adoptarea de către F.A.O. 
a unor măsuri care să ducă la 
folosirea posibilităților și expe
rienței de care dispun unele țări 
în curs de dezvoltare.

A fost adoptată, de asemenea, 
o rezoluție privind activitatea 
F.A.O. la nivel european, prin 
care se solicită organizației să 
dezvolte în această regiune, în 
special, activități în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare de 
pe continent, cit și din afara a- 
cestuia.

• JOI S-A ÎNCHEIAT VIZITA 
făcută în Italia de Edward Gie- 
rek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Cu acest prilej, a fost 
dat publicității un comunicat 
comun în care se subliniază că, 
în timpul convorbirilor purtate 
de Edward Gierek cu Giulio An
dreotti, primul ministru al Ita
liei, a avut loc un schimb de 
păreri privind relațiile polono- 
italiene și problemele actuale 
ale politicii internaționale. Joi, 
Edward Gierek a avut, la Vati
can, o convorbire cu Papa Paul 
al VI-lea, informează agenția 
P.A.P.

• AGENȚIILE ADN ȘI DPA 
informează că la Berlin au fost 
continuate tratativele dintre 
R.D.G. și R.F.G. cu privire Ia 
extinderea comunicațiilor rutie
re dintre cele două țări. Delega
țiile participante la tratative au 
convenit să se întilnească din 
nou la 21 decembrie.

★
delegației Frontu- 

din R.P. Bulgaria, 
tovarășul Pencio

în onoarea 
lui Patriei 
condusă de 
Kubadinski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Patriei, care 
face o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Petar Danailov Hris- 
tov, a oferit joi un dineu.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, Mihai Dalea, Nicolae 
Guină, președintele Asociației 
de prietenie româno-bulgară, 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
alte persoane oficiale.

VINERI, 2 DECEMBRIE
RECOMPENSA PENTRU ȘERIF: 

Palatul Sporturilor și Culturii 
(ora 17,00).

FAIR PLAY : Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Grivlța (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

ULTIMA ESCAPADA A LUI 
OLSEN : Favorit (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
20,15); Victoria (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PERLA : Eforie (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

INSULA EGRETELOR 
TII : 
13,45

MAMA : 
13,30; 15.45.

ARIPIOARA
Scala 
18,15; 
11,15; 
dern 
18.15; zu.ou).

CĂLUGĂRUL MISTERIOS: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Doina (orele 9,30; 11 ;
12,30; 14; 15,30).

REGĂSIRE : Doina (orele 18; 
20); Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

AL ȘAPTELEA CONTINENT : 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45 J 
18: 20,15).

SONATĂ PE MALUL LACULUI; 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18. 20.15).

LUMEA ANIMALELOR : Fla
mura (ora 9).

18; 
11,15;

ARGIN 
Central (orele 9,15; 11,30 
16; 18; 20).

Patria (orele 9; 11,15 
18; 20.15).

SAU
(orele 9; 11,15;
20.30) ; Festival 

13,30; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 1
20.30) .

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Democrate Populare 
Laos, Phoune Sipraseuth, cu pri
lejul zilei naționale a acestei 
țări. Cu același prilej. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetiil Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliul Național al Femei
lor din Republica Socialistă 
România au transmis telegrame 
de felicitare organizațiilor simi
lare din R.D.P. Laos.★

Joi seara, la Casa centrală a 
armatei a avut loc o adunare 
festivă, organizată în cinstea 
celei de-a 21-a aniversări a Zi
lei forțelor armate revoluționare 
ale Republicii Cuba, la care au 
participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.★

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Democrate Populare 
Laos, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea a organizat, joi, în Capitală, 
o manifestare culturală.

ÎN EDITURA POLITICA 
AU APARUT

• • • — Progresul economic 
In România 1877—1977 ;

OVIDIU TRĂSNEA —' Doc
trine politice ale capitalismu
lui contemporan ;

MIOARA GEORGESCU, RO- 
DICA GEORGESCU — Dosarul 
problemei palestiniene ;

SEPTIMIU CHELCEA, ADI
NA CHELCEA — Elemente de 
psihosociologie a muncii efi
ciente ;

VAIDA LAJOS — 1907 — 
Marea răscoală țărănească — 
ecouri In Transilvania (in lim
ba maghiară) ;

TURZAI MARIA — Intîlnirea 
de la Tirgu Mureș (in limba 
maghiară).

dio) : ULTIMA CURSĂ — ora 19; 
Teatrul Mic : OAMENII CAVER
NELOR — ora 19,30; Teatrul Giu- 
lești : COMEDIE FĂRĂ TITLU — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“ : NEVESTELE VESELE DIN 
WINDSOR — ora 19,30; Jțeatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) J VA
RIETĂȚI PE PORTATIV — ora 
19,30; (Sala Victoria) : LASĂ SU- 
PĂRAREA-N HOL — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVEȘ
TILE DE AUR — ora 10; Teatrul 
„Țăndărică" 
FRAȚII CRIȘ 
cran Club) : 
MINZULUI —
București : VEDETELE CIRCULUI 
DIN SOFIA — premieră — ora

(Sala Victoria) : 
— ora 17; (la E- 

ANOTIMPURILE 
ora 17; -■ Circul

11,15

PICIOR ț 
; 13,30: 16; 

(orele 9 ; 
20,30); Mo- 
13,30; 16 ;

Opera Română : CNEAZUL
IGOR — ora 19; Teatrul Național 
(Sala Mare) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 
19.30; (Sala Mică) : VALIZA CU 
FLUTURI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Buîandra" (Schitu 
Măgureanu): HEDDA GABLER — 
ora 19 ; Teatrul „C. I. Not- 
tara (Sala Magheru): MICUL 
INFERN — ora 19,30; (Sala Stu-

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Tgleeine- 

mateca. 11,35 Corespondenții ju
dețeni transmit... 11,50 Stegar al 
demnității. Cîntece patriotice șl 
revoluționare în Interpretarea co
rului bărbătesc „Armonia" din 
Brăila. 12,05 Telex. 12,10 închi
derea programului. 16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoală. 16,35 Curs de lim
bă franceză. 17,05 Emisiune în 
limbă germană. 18,50 .Publicitate. 
Rezultatele tragerii loto. 19,05 Film 
serial pentru copii : „Cuore". 
19,30 Telejurnal. In întîtnpinarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
19,50 Viața în lumina normelor e- 
ticii și echității socialiste. ..Echi
pa de aur". 20,25 Film artistic : 
„Doamna fără... camelii" — pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor italiene. 22,00 Revista li- 
terar-artistică TV. Teatrul istoric 
— un teatru politic. 22,30 Telejur
nal. 22,40 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17,00 Pe teme economice. 17,20 

Portativ. 18,00 Radar pionieresc.
18.20 Ora veselă. 19,15 Cîntare o- 
mului — emisiune de versuri în 
lectura autorilor. 19,30 Telejurnal. 
In întîmpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. 19,50 Cvartetul 
hr. 2 în Sol major op. 22 de 
George Enescu. 20,15 Publicitate.
20.20 Tineretul Capitalei. 20,50 De 
Ia canțonetă la operă. 21,20 Telex. 
21,25 Bloc-notes — informații uti
litare. 21,50 Telerama-sport. 22,20 
închiderea programului.
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