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Festivalul național al educației și culturii socialiste
Panoramâ a zonei Industriale de la Ișalnița

CÎNTAREA ROMÂNIEI"
strălucită manifestare a dragostei de muncă, a virtuților 
creatoare ale poporului nostru, expresie a democratismului

politicii culturale a Partidului Comunist Român
Festivalul național „Cintarea Româ

niei" este o manifestare educativă 
politico-ideologică, cultural-artistică 
de creație și interpretare, de o am
ploare și de o complexitate fără pre
cedent. El se încadrează în 
strălucit activităților spirituale me- 

"nite să concretizeze importantele 
prevederi ale Programului de măsuri 
pentru aplicarea hotăririlor Congre
sului al XI-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste in domeniul mun
cii ideologice, 
educative, 
conceput, 
așa cum 
Ceaușescu
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie 1976 — „o manifestare a 
muncii și creației libere a poporului 
nostru, stăpin pe destinele sale, care 
iși făurește in mod conștient viitorul 
luminos — comunismul".

In această perspectivă, festivalul 
nu reprezintă doar o trecere în re
vistă a valorilor și forțelor cultural- 
artistice ale țării ; doar o competiție 
a acestor valori ; el are, în primul 
rînd, o înaltă menire etică : aceea de 
a contribui la educarea întregii so
cietăți, a tineretului, in spiritul mun
cii neobosite dăruite făuririi socialis
mului pe pămîntul românesc, al pa
triotismului înflăcărat, al devotamen
tului față de partid, al umanismului 
revoluționar. Tocmai de aceea —■ așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului : „Participarea la acest 
festival național -Cintarea României» 
este nemijlocit legată de rezultatele 
pe care fiecare colectiv le va obține 
în activitatea sa consacrată dezvol
tării patriei, îndeplinirii planului. Nu 
se vor putea prezenta la această 
cîntare a muncii și a creației libere 
codașii I Fruntașii în muncă, în învă- 
țămint, în cercetare — aceștia se vor 
putea prezenta să cinte România li-

mod

politice și cultural- 
Prin modul In care este 
festivalul reprezintă — 
arăta tovarășul Nicolae 
în cuvintarea rostită la

beră, bunăstarea și fericirea poporu
lui !“

Este expresia unei concepții revo
luționare asupra menirii activității 
politico-ideologice și cultural-educa
tive în societatea noastră socialistă, 
reflexul unei politici culturale larg 
democratice, care angrenează in des
fășurarea festivalului toate localită
țile tării, toate domeniile de activi
tate, toate colectivele de muncă, 

popor.
late, toate 
practic întregul nostru

în această lumină, 
propune următoarele

— crearea unor opere 
gat conținut de idei, inspirate din rea
litățile actuale, din istoria poporului 
nostru, din trecutul glorios de luptă 
al partidului și clasei muncitoare ;

— sporirea numărului spectacolelor 
și concertelor, al expozițiilor și celor
lalte manifestări culturale cu public ;

— îmbunătățirea manifestărilor sub 
raportul conținutului ideologic și al 
calității artistice ;

— reunirea întru aceeași generoasă 
finalitate a unor formații artistice și 
artiști amatorî, creatori și interpreți 

■ din rîndurile muncitorilor, țăranilor. 
intelectualilor, pionierilor și elevilor, 
studenților, ostașilor, tineretului, fără 
deosebire de naționalitate.

Tocmai de aceea, festivalul se or
ganizează într-un sistem unitar, 
răspunderea bunei lui desfășurări a- 
tribuindu-se, sub egida Frontului 
Unității Socialiste, tuturor organis
melor politice și de stat, tuturor in
stituțiilor și organizațiilor obștești an
grenate în amplul proces educativ 
care se desfășoară în țara noastră : 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Ministerul Educației și Invăță- 
mintului, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliul Uni-

festivalul își 
OBIECTIVE : 
noi, cu un bo-

anii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, Mi
nisterul Apărării Naționale, Ministe
rul de Interne, Radioteleviziunea Ro
mână, uniunile de creație și uniunile 
cooperatiste.

Semnificativ pentru caracterul larg 
cuprinzător al manifestării este și 
faptul că în cadrul festivalului, pa
ralel și în mod separat vor avea loc 
și competiții între creatori, interpreți 
și formații artistice profesioniste.

în organizarea și desfășurarea a- 
cestei ample manifestări toți factorii 
răspunzători și toți participanții se 
orientează după Regulamentul-cadru 
al festivalului, definitivat în spiritul 
hotărîrilor de partid, al prețioaselor 
Indicații ale secretarului general al 
partidului, astfel îneît, la prima sa 
ediție. Festivalul național al educa
ției și culturii socialiste „Cîntarea 
României" să reflecte entuziasmul cu 
care oamenii muncii desfășoară acti
vitatea consacrată îndeplinirii sarci
nilor din cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice, însuflețirea cu care 
Întregul popor se pregătește pentru 
marile evenimente, ale anului viitor : 
Centenarul cuceririi independenței de 
stat a României și împlinirea a șapte 
decenii de la răscoalele țărănești din 
1907.

Tocmai In vederea lntîmpinării și 
sărbătoririi acestor evenimente, Re
gulamentul-cadru stabilește. Dentru 
această ediție, ETAPELE FESTIVA
LULUI, după cum urmează :

• ETAPA DE MASA : octombrie 
1976 — februarie 1977 ;

• ETAPA JUDEȚEANĂ ȘI A 
SECTOARELOR DIN CAPITALA : 
martie-aprilie 1977 ;

• ETAPA INTERJUDEȚEANĂ 
(desfășurată în centrele : București, 
Constanța, Pitești, Craiova, Timi
șoara, Brașov, Cluj-Napoca,

Mare, Tg. Mureș, Iași, Galați) : mal 
1977 ;

• ETAPA REPUBLICANA : tn 
ultima decadă a lunii mai 1977 ;

• GALELE ARTIȘTILOR AMA
TORI ȘI PROFESIONIȘTI LAU- 
REAȚI : In prima decadă a lunii iu
nie 1977.

Așadar, ETAPA DE MASA A FES
TIVALULUI „CÎNTAREA ROMÂ
NIEI" SE AFLA ÎN PLINA DESFĂ
ȘURARE.

In cadrul el, In aceste zile, activi
tățile curente ale muncii politico- 
educative și cultural-artistice de 
masă, spectacole, recitaluri, festiva- 
luri-concurs, săptămîni și decade 
culturale, colocvii etc. — potențate 
de dezbaterile largi care au precedat 
adoptarea Programului de măsuri 
politico-educative — sint orientate, 
în întreaga țară, în direcția cerințe
lor marelui festival, sînt îmbogățite 
ideologic și artistic, amplificate și 
diversificate în spiritul și pe măsura 
acestor cerințe și conform cu CRI
TERIILE ÎNSCRIERII ȘI PARTICI
PĂRII LA FESTIVAL, care cer par- 
ticipanților :

— să aibă rezultate bune în pro
ducție și la invățătură sau in acti
vitatea artistică :

— să aibă o comportare socială și 
etică exemplară :

— să promoveze o artă revoluțio
nară, eficient educativă ;

— să desfășoare o activitate cultu- 
ral-artistică susținută in rindul oa
menilor muncii, în special al tine
retului.

Potrivit prevederilor Regulamcn- 
tului-cadru, în întreaga țară, fo
rurile organizatoare. organismele 
cultural-educative din întreprin
deri și comune, din școli și fa-

(Continuare în pag. a IV-a)

Capitala țării noastre a găzduit in
tre 25—26 noiembrie a.c. un eveni
ment politic de o deosebită însemnă
tate — Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor participanta 
la Tratatul de la Varșovia, care 
a dezbătut o gamă largă de proble
me legate de necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru înfăptuirea 
unei securități trainice în Europa, 
consolidarea destinderii și dezvol
tarea cooperării in Europa, în inte
resul cauzei păcii pe continent și în 
întreaga lume. Acestea sînt țeluri no
bile, probleme vitale, care intere
sează în cel mai înalt grad. popoarele 
— și de aci atenția deosebită cu care 
Consfătuirea a fost urmărită de opi
nia publică internațională. ’

Se poate aprecia că desfășurarea 
Consfătuirii a evidențiat încă o dată 
spiritul de înaltă răspundere mani
festat de țările socialiste față de 
soarta umanității, a oglindit hotă
rîrea cu care aceste state acționează 
în vederea materializării aspirațiilor 
de pace ale popoarelor. Desfășurîn- 
du-se într-o atmosferă, de deplină 
înțelegere reciprocă, de stimă și 
conlucrare tovărășească, de prietenie 
frățească, schimburile de păreri care 
au avut loc cu acest prilej s-au con
cretizat prin adoptarea Declarației 
„PENTRU NOI ORIZONTURI ÎN 
DESTINDEREA INTERNAȚIONA
LA, PENTRU EDIFICAREA SECU
RITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA COO
PERĂRII IN EUROPA".

Caracterizînd semnificațiile mul
tiple ale acestui document, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia 
în toastul rostit la dejunul oferit in 
onoarea delegațiilor participante la 
Consfătuire : „Declarația pe eare am 
adoptat-o reprezintă un document 
de mare importanță, care de
monstrează preocupările consecvente 
ale țărilor noastre de a contribui ac
tiv la eforturile generale consacrate 
Înfăptuirii securității și colaborării 
europene, la rezolvarea in interesul 
păcii și colaborării internaționale a 
complexelor probleme cu care se 
confruntă astăzi continentul nostru 
și întreaga omenire. Documentul pe 
care l-am adoptat dă expresie hotă- 
ririi țărilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia de a acționa

și în viitor, cu toată energia, și de 
a întreprinde noi inițiative pentru 
realizarea concretă in viață a prin
cipiilor și prevederilor înscrise in 
documentele de la Helsinki, pentru 
crearea unui climat de incredere și 
neîngrădită colaborare intre națiuni, 
atit în Europa, cit ’ ’ 
treagă".

Intr-adevăr, acest 
prinzător avansează 
puneri de certă însemnătate în do
menii din cele mai variate — pro
puneri de natură să deschidă efectiv 
noi perspective procesului de făurire 
a unei securități reale pe continen
tul nostru. în acest sens se înscriu 
și proiectul de Tratat prin care sta
tele semnatare ale Actului final al 
Conferinței de la Helsinki își asumă 
angajamentul de a nu folosi primele 
unul împotriva altuia armele nu
cleare și Apelul adresat de statele 
membre ale Tratatului de la Varșo
via celorlalte state participante la 
Conferința general-europeană.

După cum este bine cunoscut, parti
dul nostru, România socialistă au 
subliniat în repetate rînduri, prin 
cuvintul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin diferite documente 
de partid și de stat că semnarea Ac
tului final de ‘ 
tuie un punct 
procesului de 
pe continent, 
continuare, eforturi ample, conver
gente ale tuturor statelor și tuturor 
popoarelor europene. Și se poate 
spune că viața a confirmat integral 
această apreciere. La aproape un an 
și jumătate de la încheierea reuniu
nii de la Helsinki, situația din Eu
ropa și din lume se caracterizează, 
așa cum a reieșit și din schimburile 
de păreri între participanții la Con
sfătuire, prin profunde mutații pozi
tive, prin schimbări radicale în ra
portul de forțe în favoarea cauzei 
păcii și progresului, prin afirmarea 
tot mai puternică a hotărîrii popoa
relor de a pune capăt vechii politici 
imperialiste de dominație și dictat, 
de a fi pe deplin stăpîne pe destinele 
și resursele lor 
acest 
și nu

și in lumea in-

document cu- 
numeroase pro-

la Helsinki nu consti- 
final, ci un început al 
edificare a securității 

care va impune, în

naționale ; totuși, 
curs nou se află încă la început 
a dobindit caracterul ireversibil

necesar, forțele ostile destinderii nu 
au renunțat la activitatea lor care 
poate periclita pacea, nu se dau in 
lături de la amestecul în treburile al
tor state, accelerează cursa înarmări
lor, cu deosebire a celor atomice, in- 
cercînd să determine revenirea la 
vechea situație de încordare și 
„război rece". In aceste condiții, se 
impune ca obiectiv prioritar concen
trarea eforturilor pentru traducerea 
in viață integrală și ca un tot uni
tar a prevederilor Actului final.

Acestui deziderat i-a răspuns în
treaga activitate internațională a 
României socialiste. După cum este 
cunoscut, în răstimpul scurs de la în
cheierea Conferinței general-europe- 
ne, România socialistă a mițitat 
neobosit și și-a adus consecvent con
tribuția la materializarea angajamen
telor consemnate în Actul final, și-a 
multiplicat contactele la nivelul cel 
mai înalt, la alte niveluri, a manifes
tat spirit de inițiativă, a participat 
la toate acțiunile de natură să pro
moveze cooperarea și înțelegerea in- 
tereuropeană.

în acest context, partidul nostru a 
subliniat și subliniază stăruitor, că 
o cerință esențială a edificării 
securității constă în completarea des
tinderii politice prin măsuri de 
dezarmare și dezangajare militară. 
Realitățile demonstrează că în Eu
ropa continuă să fie concentrate cele 
mai mari arsenale, inclusiv nucleare, 
cunoscute în istorie, bugetele mili
tare ale statelor participante la Con
ferința de la Helsinki însumind nu 
mai puțin de patru cincimi din to
talul cheltuielilor militare mondiale.

Lansînd un stăruitor apel la Înfăp
tuirea dezarmării, Consfătuirea sub
liniază în Declarația adoptată, ne
cesitatea ca procesul reducerii for
țelor armate să capete un carac
ter progresiv, atît în Europa cen
trală, cit și la scara întregului 
continent și să înglobeze atît forțele 
armate naționale, cît și trupele afla
te pe teritorii străine ; să se asigure 
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re, întărirea regimului neproliferării 
armelor atomice, în condițiile acce
sului tuturor statelor, fără nici o

(Continuare in pag. a Vl-a)

ÎN SLUJBA SĂNĂTĂJII OMULUI
cu înaltă răspundere etică și profesională

Procesul industrializării a ge
nerat și la Slatina, ca în toate 
orașele țârii, o puternicâ dez
voltare urbanistică. Slatina se 
înfățișează astăzi ca un oraș 
Cu cartiere de locuințe mo
derne, care dispun de maga
zine, unități prestatoare de 
servicii și alte dotări social- 
culturale necesare satisfacerii 
cerințelor superioare de con

fort urban ale populației

Cu planul anual îndeplinit
• După minerii de 

la Lupoaia. un nou co
lectiv din bazinul car
bonifer al văii Metru
lui, cel al Exploatării 
miniere Horăști, a ra
portat in aceste zile 
îndeplinirea înainte de 
termen a planului de 
producție pe 1976. De 
relevat că, într-unul 
din sectoarele acestei 
exploatări, brigada de 
mineri condusă de Ma
tei A. Ion a realizat un 
prețios record — 105 
ml avansare 
abataj cu 
individuală 
cu combina.

într-un 
susținere 

și tăiere 
Avansul

ciștigat va permite 
lectivului acestei 
ploatări miniere să

co- 
ex- 
ex-

Economii

Exigențe ale activității cadrelor medico-sanitare în lumina sarcinilor 
stabilite de recenta Plenară a C.C. al P.C.R., a indicațiilor secretarului

general al partidului

tragă suplimentar, pină 
la .încheierea anului, 
peste 80 000 tone căr
bune. (Dumitru Prună).

• încă un colectiv 
din industria sucevea
na a îndeplinit sarci
nile anuale de plan — 
cel al minerilor de la 
Exploatarea Vatra 
Dornei. în acest fel, 
pină la sfîrșitul anu
lui ei vor produce su
plimentar și vor 
beneficiarilor - 
tone minereu de 
gan, 20 000 tone
nereuri neferoase 
importante cantități de 
piese de schimb. Suc
cesul obținut are la 
bază măsurile inițiate

livra 
50 000 
man- 

mi- 
și

în 
su- 
fo- 

a 
și

de-a lungul anului 
direcția organizării 
perioare a muncii, 
losirii mai bune 
timpului de lucru 
creșterii coeficientului 
de utilizare a agrega
telor. (Gh. Parascan).

• Colectivul între
prinderii de confecții 
Călărași și-a îndepli
nit sarcinile prevăzute 
pentru anul în curs. 
Pînă la sfîrșitul anu
lui, întreprinderea că- 
lărășeană și-a propus 
să obțină o producție 
suplimentară în valoa
re de 100 milioane lei, 
concretizată in peste 
300 000 confecții. (Lu
cian Ciubotaru).

de combustibil
După trei luni de la declan

șarea inițiativei „Să muncim o 
zi pe trimestru cu combustibil 
și lubrifianți economisiți", co
lectivul Autobazei de transpor
turi auto Făget a economisit 
peste 9 000 litri benzină, aproa
pe 12 000 litri motorină, mai 
bine de 10 000 litri ulei, cifre 
superioare angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă. 
Numeroși conducători auto, cum 
sînt Ion Olaru, Ion Militaru, 
Ion Boian și alții, care au do
vedit o grijă deosebită față de 
exploatarea și întreținerea par
cului de autovehicule din dota
re, au obținut economii de 
combustibil și lubrifianți cu 
care pot să lucreze mai multe 
zile pe trimestru. (Cezar Ioana).

Este cunoscută grija statornică a 
partidului și statului nostru pentru 
ocrotirea sănătății populației, parte 
integrantă a politicii generale de, 
construire a societății socialiste mul-' 
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, de ridicare 
a bunăstării poporului. Acest adevăr 
se reflectă cu deosebită pregnanță 
in Programul Partidului Comunist 
Român adoptat de Congresul al XI- 
lea, document fundamental, care 
călăuzește întreaga activitate, pre
zentă și viitoare, a poporului nostru, 
în domeniul ocrotirii sănătății, Pro
gramul trasează sarcini de mare în
semnătate privind dezvoltarea acti
vității medicale preventive, ridicarea 
nivelului de cultură sanitară a ma
selor, lărgirea și perfecționarea re
țelei de asistență medicală, îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață, in vederea conservării și întă
ririi sănătății publice, studierea fe
nomenelor biologice legate de 
modarea ființei umane la viața 
dernă. Atenția acordată ocrotirii 
mei și copilului, îmbunătățirea 
dițiilor de odihnă, de folosire a
pului liber, de practicare a culturii 
fizice și sportului, precum și alte 
măsuri de natură economico-socială 
vizează îmbunătățirea continuă a 
stării de sănătate a poporului.

Sînt orientări clare ce călăuzesc 
întreaga activitate a frontului medi
cal, hotărît să muncească fără preget 
pentru ducerea la bun sfîrșit, în mod 
exemplar, a acestor sarcini de onoa
re. Răspundem in felul acesta, prin- 
tr-o muncă pătrunsă de abnegație, 
dăruită apărării sănătății poporului 
— grijii partidului, îndrumării de

care ne bucurăm din partea condu
cerii partidului, a secretarului său 
general. Hotărîrea fermă de a acțio
na neabătut pentru transpunerea în 
practică a acestor sarcini și îndru
mări — atît de clar exprimate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvin
tarea la ultima Plenară a C.C. al 
P.C.R. — de a ridica nivelul între
gii munci consacrate ocrotirii medi
cale a populației, a prezidat și ana
liza făcută recent în cadrul ședinței

Dr. Nicolae NICOLAESCU 
ministrul sănătății

aco- 
mo- 
ma- 
con- 
tim-

Consiliului Sanitar Superior. Cu acest 
prilej s-a analizat stadiul îndeplini
rii Directivelor C.C. al P.C.R. din 
1969 cu privire la îmbunătățirea 
sistenței medicale a populației, mo
dul cum au fost realizate sarcinile 
ce au revenit sectorului de ocrotire 
a sănătății în ceea ce privește îmbu
nătățirea indicatorilor sanitari, pre
venirea și combaterea îmbolnăvirilor, 
dezvoltarea cercetării științifice me
dicale, consolidarea bazei materiale 
a ocrotirii sănătății. Ca urmare a 
măsurilor complexe luate r- econo
mice, sociale, culturale, medicale — 
s-a înregistrat o îmbunătățire a stă
rii de sănătate reflectată în evoluția 
pozitivă a unor indicatori. S-a con
statat, de asemenea, că, în ansamblu, 
structura și dinamica stării de sănă
tate a populației din România se a- 
propie de cea atinsă în multe țări 
dezvoltate ale lumii.

în spiritul exigențelor sporite în

1 care s-a făcut recenta analiză, s-a 
arătat că, deși s-au obținut rezultate 
bune, acestea nu sînt peste tot în 
concordanță cu condițiile create de 
partid și de stat, cu posibilitățile, cu 
numărul și pregătirea cadrelor. Nu 
peste tot s-a asigurat o utilizare op
timă a capacităților de care dispu
nem, a personalului sanitar și, în 
special, a cadrelor cu pregătire me
die. Și în direcția folosirii rezultate
lor cercetării științifice a reieșit că 
mai sînt încă multe de făcut pentru 
valorificarea întregului potențial de 
inteligență în practica medicală, pen
tru ridicarea calitativă a asistenței 
medicale în folosul bolnavului.

Participanții la ședința Consiliului 
Sanitar Superior au stăruit mult și 
asupra organizării rețelei sanitare 
pentru a folosi cit mai eficient pu
ternica bază materială și de cadre 
făurită în anii noștri, vizind, în mod 
deosebit, o mai judicioasă reparti
zare a unităților sanitare, ca și a ca
drelor în teritoriu. Din acest punct 
de vedere există încă diferențe des
tul de mari între județe, atît în ce 
privește numărul paturilor de spital 
pentru specialitățile de bază, cît și al 
cabinetelor în policlinici pentru asis
tența de specialitate.

Urmărind sporirea continuă a efi
cienței unităților sanitare, ridicarea 
calitativă a actului medical sîntem 
preocupați,. în prezent, de a găsi cel 
mai bun răspuns la întrebarea : în 
ce condiții este utilă sau nu menți
nerea în teritoriu a unor unități sa
nitare mici, dispersate (de exemplu, 
case de naștere foarte puțin folosite, 
deoarece in orașele învecinate există

CRONIC SĂPTĂMÎNI11
», •Evenimente politice 

de o deosebită
însemnătate

(Continuare in pag. a Il-a)

Săptămîna care se încheie a inclus 
evenimente care pe bună dreptate 
pot fi apreciate ca avînd o însem
nătate deosebită pentru viața so- 
cial-politică a țării noastre și, tot
odată, o amplă semnificație pe 
plan internațional, pentru cauza gene
rală a socialismului și păcii în lume.

Este vorba, în primul rind, de dia
logul româno-sovietic la cel mai 
înalt nivel, prilejuit de vizita de 
prietenie pe care a tăcut-o in țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele României 
socialiste, tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al P.C.U.S. Convor
birile rodnice dintre cei doi condu
cători de partid; Declarația semnată, 
manifestările de cordialitate, de cal
dă prietenie rezervate stimatului 
oaspete, încununate de marele mi
ting al prieteniei, întreaga des
fășurare a vizitei au ilustrat 
profunzimea și vitalitatea senti-

mentelor frățești, a solidarității 
dintre comuniștii și popoarele ce
lor două țări, hotărîrea reciprocă 
de a asigura o nouă și puternică dez
voltare a colaborării multilaterale 
româno-sovietice, bazate pe principiile 
revoluționare comune, pe, deplină ega
litate, stimă și respect mutual, pe 
solidaritate comunistă. întrucît re
zultatelor 
consacrat 
„Scînteia" 
a sublinia 
bucură de 
deschizînd __  ________
și conlucrării frățești româno-sovie
tice, slujind intereselor construirii 
socialismului și comunismului în 
cele două țări, cauzei unității țărilor 
socialiste și partidelor comuniste, 
tuturor forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Capitala . patriei noastre a fost, de 
asemenea, gazda unui alt eveniment 
politic marcant — Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al ță
rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a reunit pe condu
cătorii de partid și șefii guvernelor 
din aceste țări. Dezbătînd probleme 
majore legate de transpunerea In 
viață a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, formulînd propuneri

vizitei ziarul nostru le-a 
un amplu editorial (vezi 
nr. 10 659), ne vom limita 
aici, încă o dată, că ele se 
o largă apreciere pozitivă, 
noi orizonturi prieteniei

concrete, practice pentru adîncirea 
și consolidarea procesului de destin
dere, pentru înfăptuirea securității 
și dezvoltarea cooperării în Europa, 
pentru pacea și colaborarea interna
țională, această reuniune este meni
tă — așa cum se arată în comenta
riul pe care îl publicăm in acest 
număr al ziarului — să dea un nou 
impuls eforturilor statelor și luptei 
popoarelor pentru transformarea 
efectivă a Europei într-un continent 
al păcii, înțelegerii și conlucrării 
rodnice a tuturor națiunilor.

In același timp, cronica săptămînii 
confirmă că, avînd ca preocupare cen
trală și consecventă adincirea con
tinuă a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste. România ur
mărește, totodată, extinderea rela
țiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, in 
spiritul politicii de coexistență paș
nică — cerință obiectivă a lumii de 
azi, temelie materială a păcii, și 
colaborării internaționale. Astfel, 
vizita secretarului pentru comerț al 
S.U.A., Elliot Richardson, convor
birea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lucrările sesiunii Comisiei mixte 
româno-americane, Acordul pe ter
men lung de cooperare economică, 
industrială și tehnică 
acest gen încheiat pe

durată mai amplă, respectiv de 10 
ani, între cele două țări — au des
chis noi perspective lărgirii și diver
sificării comerțului și cooperării 
dintre România și S.U.A., pe o bază 
reciproc avantajoasă. în același sens, 
vizita ministrului muncii și afaceri
lor sociale ale Kuweitului, șeicul 
Salem Al-Sabah, este relevantă pen
tru preocuparea de a intensifica, po
trivit hotărîrilor adoptate cu pri
lejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Kuweit, colaborarea 
cu această țară, în general cu țările 
arabe, în interesul dezvoltării și 
prosperității reciproce.

Preocupare susținută 
pentru realizarea 

optimă a sarcinilor 
economice

— primul de 
o perioadă de

Ansamblul acestor evenimente a 
ilustrat, încă o dată, importanța suc
ceselor obținute de poporul român 
în construcția socialistă, succese «e

(Continuare in pag. a IV-a)
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— Cind își croiește 
drum o" idee nouă, valo
roasă 7

— Cînd e ajutată să se 
impună nu numai în 
principiu, ci și in practi
că, ne răspunde Vasilica 
Dușchin, cercetător prin
cipal la Stațiunea de cer
cetări viticole Odobești, 
județul Vrancea.

— Desprindem din răs
punsul dv un evident as
cuțiș polemic. Ce anume 
aveți în vedere 7

— Ce altceva decît soar
ta unei... idei 7 Se știe că 
in viticultura româneas
că există de cîțiva ani 
preocupări privind mo
dernizarea. Transforma
rea plantațiilor vechi in 
sisteme moderne va îngă
dui, peste tot, introduce
rea mecanizării, a chimi
zării, sporirea randamen
tului muncii. Așadar, ar
gumente imbatabile. Argu
mente, cum zicem noi, cer- 
cetătorii-practicieni, pen
tru că asta sîntem, măsu
rabile. Cei mai mulți și-au 
dat seama de avantaje, de 
viitorul noului sistem și 
s-au angajat în munca 
migăloasă și de răspun
dere de transformare a 
podgoriilor.

— Alții însă 7
— A trebuit să mergem 

la ei, cu foarfecă în buzu
nar, pentru demonstrații 
practice. Toți cercetătorii 
stațiunii am bătut dru
murile spre locurile unde 
în calea noului se așeza 
cite ceva de-a curmezi
șul. în primăvară, de pil
dă, eu am mers la via 
cooperativei agricole de 
producție Urechești. Era 
frig, dar la fața locului se 
strînseseră vreo sută de 
oameni. „Cum e cu moder
nizarea asta ?“, s-au arătat 
unii și preocupați, și neîn
crezători. Ca tot omul care 
nu știe mai pe îndelete 
despre ce-1 vorba, cum stau 
lucrurile cu adevărat, ce se 
poate obține din noul fel 
de a organiza o treabă. 
„Bine", le răspund. „N-ați 
vrea să ne arătați și 
nouă 7“ „Păi de asta am și 
venit". Și scot foarfecul din 
buzunar și încep să tai. 
„Butucul trebuie astfel ri
dicat. Coardele, în felul a- 
cesta le tăiem pentru a le

conduce lateral, pe două 
rinduri de sîrmă. înțele
geți 7“ „Dacă tăiați atît de 
mult, înțelegem că la toam
nă n-o să cam avem ce 
culege !“ — îmi replică unul 
dintre ei. Deci asta era ! 
Iau demonstrația teoretică 
și practică de la început. 
Adevărul era acolo, lingă 
ei. Dar așa cum se mai în
tîmplă nu de puține ori, 
oamenii aceia nu-1 vedeau. 
Cînd i-am privit în ochi 
mi-am dat seama că nu-i 
mișcasem din loc, că pier
dusem.

— Ce simțeați în starea 
aceea de impas 7

atît de bună încît oamenii 
din celelalte ferme mi-au 
reproșat : „De ce numai 
la ferma lui să se moder
nizeze plantațiile 7 Cînd 
începem și la noi 7" E o 
mare bucurie să afli a- 
ceastă schimbare în om ! 
Uneori mă gîndesc dacă 
nu cumva această schim
bare în bine a omului nu 
reprezintă cea mai mare 
bucurie. Mai ales dacă știi 
cit de scump este plătit, 
de regulă, acest preț. Dar 
oricîtă trudă ar cere mun
ca de înnoire a gîndirii 
omului ; oricit de greu și 
îndelung este acest efort ;

modernizării, să cîștige cel 
puțin pe ideea veche. Or, 
butucul n-a putut suporta 
o asemenea povară și s-au 
păcălit. Așa cum pierde o- 
mul, în genere, cînd mer
ge doar pînă la jumătatea 
drumului. Ca să nu mai 
spun că, atunci cînd ai îm
brățișat o idee nouă, nu-ți 
mai poți îngădui luxul să o 
aplici „pe sărite". Noul este 
un singur tot, indestructi
bil, și orice concesie făcută 
rutinei, vechiului izbește 
în temeliile abia croite, 
poate periclita construcția 
proaspătă, de viitor, în în
tregul ei.

Sar âî omul care aduce, 
peste tot, primăvara...

— Nu neputință, ci încă- 
pățînare. îi știam podgo
reni pricepuți și-mi era 
ciudă că nu găsisem calea 
spre a-i da de partea nou
lui. Pînă la urmă m-a a- 
jutat' tot unul de-ai lor, 
Cojanu, șef de fermă. Zice 
Cojanu : „Chiar dacă pierd 
un an — se referea la pro
ducție și avea să se con
vingă în toamnă că nu 
pierduse deloc ! — eu tot 
m-apuc de modernizare. Că 
mă descurc tare greu cu 
brațele de muncă...".

— Față de rezerva celor
lalți era un act de curaj, 
nu 7

— E o bucurie cînd în- 
tîilnești asemenea oameni, 
îndrăzneala lor îți dă par
că și ție curaj. De altfel 
nu spun o noutate : la idei 
noi se cer oameni noi. 
Gata să-și asume riscul. 
Capabili să învingă orice 
obstacol. Plini de inițiati
vă, inepuizabili cînd iși 
propun o țintă înaltă, greu 
de atins.

— Ce a arătat numără
toarea din toamnă la fer
ma lui Cojanu 7

— Producția de struguri 
In via modernizată a fost

oricîtă răbdare șl stăruin
ță presupune, merită din 
plin. M-au convins de a- 
cest adevăr nu numai bă
tăliile cîștigate — un cer
cetător, ca de altfel orice 
om, iși are palmaresul lui 
în această direcție, nu 7 — 
dar și înfrângerile.

— Pînă la urmă, la Ure
chești am înțeles că rezul
tatul confruntării v-a dat 
cîștig de cauză.

— Nu mie, ci tot lor. 
Pentru că ei au schimbat 
fața viei. Ei se bucură de 
rezultatele bătăliei cu ei 
înșiși. Ca și la cooperativa 
agricolă din Cotești, de 
pildă...

— Unde 7
— ...fac demonstrația 

practică în primul an, toa
tă lumea este de acord cu 
schimbarea, în principiu !, 
dar în practică... După în
cheierea demonstrației —■ 
eram sigură că izbutisem 
să-i conving ! — au făcut 
astfel încît să împace și 
capra și varza. De exem
plu : în loc să ridice butu
cul sus, au lăsat coarde și 
sus și jos. Să fie ei siguri 
că dacă nu iese pe ideea

— Cînd și-au dat seama 
cooperatorii din Cotești Că 
jumătatea lor de măsură 
nu le-a adus foloase 7

— Toamna, bineînțeles. 
Din păcate, unii află pra
gul "doar cu prețul cucuiu
lui... Acum, la Cotești sînt 
modernizate poate cele mai 
mari suprafețe din rîndul 
cooperativelor județului. 
Am fost pe la începutul lui 
septembrie și am văzut. A- 
rată frumos. „Toate ferme
le o să le facem așa", m-au 
încredințat cîțiva șefi de 
echipă. Nu m-am putut ab
ține : „De ce nu le-ați fă
cut pînă acum 7“ „Ei, parcă 
dv. nu știți cum e omul!..."

— Și cum e omul, tova
rășă Dușchin 7

— Nelimitat în puterea, 
în Inițiativa, în gîndirea 
lui. El este cel care naște 
și hotărăște soarta unei 
idei. El e cel care schimbă, 
întinerește tot ceea ce ne 
înconjoară. De el depinde 
mai binele de azi și cel de 
miine. Iată de ce, uneori, 
sînt foarte mîhnită cînd 
mal lntîlnesc cite un coleg, 
inginer, aflat la post în 
cooperativa agricolă de pro
ducție și care nu se înha

mă el, în primul rind, la 
schimbările atit de nece
sare azi în agricultură. Să 
creeze, adică climatul ne
cesar receptivității și a- 
firmăril ideilor novatoa
re. Să stimuleze, cu al
te cuvinte, disponibilita
tea de schimbare a oa
menilor de acolo. Să-i an
treneze pe toți, pină la u- 
nul, in acest uriaș efort de 
primenire. Pentru a aduce 
în fiecare unitate acea pri
măvară a agriculturii noas
tre despre care atît de fru
mos vorbea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Pentru a apropia a- 
ceastă primăvară, știm că 
mulți sînt cooperatorii și 
specialiștii din Vrancea, 
din Galați, din Bacău care 
vin la stațiune, văd cum și 
ce faceți aici, se interesea
ză de noutăți...

— ...după cum cercetă
torii noștri — care au cin
stea să lucreze in această 
unitate de cercetare și ex
perimentare cu o virstă de 
pțeste patru decenii — merg 
și ei în fermele etalon și 
în celelalte unități, urmă-, 
resc rezultatele aplicării u- 
nor metode noi, dau asis
tența tehnică și științifică 
necesară, iși îmbogățesc ei 
înșiși experiența practică. 
La epoca tăiatului, de e- 
xemplu, primesc un telefon 
de la Slobozia Bradului : 
„Venim ou două camioane 
de cooperatori, tăiem o zi 
la dv și, pe scurt, învățăm 
la fața locului despre mo
dernizare". „La stațiune 
sinteți oricînd bine primiți. 
Dar de ce să nu vin eu la 
fața locului, la dv. 7 Să tă
iem împreună. Să batem 
păruștenii. Să ridicăm sir- 
ma, coardele. Adică să o 
luăm de la început, pe viu, 
nu la de-a gata, aici, la 
noi ?“. M-am dus la Slo
bozia Bradului. Și am gă
sit acolo cooperatori cu o 
mare dorință de a învăța.

— De fapt, primăvara de 
mîine a agriculturii noas
tre sînt tocmai astfel de 
oameni.

— Sînt pe deplin con
vinsă de acest adevăr.

Hie TANASACHE 
Dan DRĂGULESCU

„Noi producem... 
apa mai curată 

decît cea din rîu"
Afirmație făcută la un pahar de apă 
chiar la stația de epurare a Combinatului 

chimic Tîrnăveni

[faptul
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I
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Argumente pe... peliculă ale integrării învățămîntulul cu practica la una din școlile generale din orașul Victoria
Foto : E. Dichiseanu

împreună cu maistrul Aurel Hancu, 
de la Combinatul chimic Tîrnăveni, 
ne aflăm la canalul de evacuare a 
apei epurate în rîul Tîrnăva Mică. 
Maistrul umple un pahar. E tot atît 
de limpede ca apa de cișmea. Și nu 
e o limpezime înșelătoare. Dovada : 
bazinul cu pești de alături. Cea mai 
bună verificare privind calitatea ape
lor uzate...

Opunem această Imagine afirma
ției : „Doar n-o să aveți pretenția 
să-i redăm rîului apa la fel de curată 
ca aceea pe care i-am luat-o, pentru 
a o folosi în producție. Apa trece 
prin zeci de instalații, le spală, aju
tă Ia reacții, iar pe parcurs, firește, 
se impurifică. E drept că trece și 
prin stația de epurare, că se mai lim
pezește puțin, că se mai întîmplă șl 
accidente...".

Așa ne spunea, cu cîtva timp în 
urmă, directorul unui combinat chi
mic, criticat în coloanele ziarului 
nostru, întrucît unitatea pe care o 
conducea polua frecvent apele din 
împrejurimi. Părerea este departe de 
a fi singulară. Dar 
dacă ne întoar
cem cu gîndul la 
situația de acum 
doi-trei ani, nici 
la Tîrnăveni lu
crurile nu mer
geau mai bine. 
Intrase în func
țiune o stație 
nouă de epurare, 
dar eficiența ei 
era foarte redu
să ; suferea rîul, sufereau consuma
torii de apă din aval. O serie de de
ficiențe de proiectare și execuția 
grevau funcționarea ei cu bune re
zultate.

Oare nu i se poate reda rîului apa 
curată 7 Gradul de puritate al apei 
să depindă numai de instalații, de 
procesul tehnologic 7

Oameni pasionați de tehnică, oa
meni care știu că poartă răspunderea 
pentru protejarea valorilor mediului 
ambiant, pentru asigurarea apei atit 
de necesare dezvoltării social-econo- 
mice a țării, au reușit ceea ce altora 
li se părea de la bun început imposi
bil. „Sufletul" acțiunii: maistrul Au
rel Hancu și chimista Eleonora Ta
bără. Greutățile in fața cărora se a- 
flau atunci : stația subdimensionată 
față de necesități; instalații care 
funcționau defectuos; necesitatea u- 
nor cantități mari de reactivi, care 
trebuiau produși pe loc sau aduși 
din altă parte.

Mai întii și mai întîl, maistrul și 
chimista s-au îngrijit de sporirea ca
pacităților de epurare a apelor rezi
duale, fără să ceară o cărămidă sau 
un sac de ciment în plus.

— Intr-un canal de scurgere — Iși 
amintește chimista Eleonora Tabără 
— s-au întîlnit două șuvițe de apă 
reziduală, puternic poluată, prove
nind din două instalații diferite. Am 
observat atunci cum s-au produs mo
dificări de culoare însoțite de diferi
te reacții chimice. Am citit și răsci
tit literatura de specialitate. N-am 
găsit ce-mi trebuia, doar vagi indica
ții, insă suficiente ca să încep cerce
tări de laborator pentru modificarea 
tehnologiilor de depoluare.

— Trebuiau stabilite condițiile — 
ne spunea directorul tehnic, ingine
rul Maftei Hurubean — în care să

Protejarea mediului 
înconjurător - 

răspundere a prezentului 
față de viitor

(Urmare din pag. I)
maternități, sau mici compartimente 
de chirurgie, încadrate cu un singur 
medic de specialitate și a căror do
tare cu radiologie și laborator ar fi 
nerațională). Și în ceea ce privește 
organizarea spitalelor se impun din 
ce in ce mai mult unitățile dezvol
tate, capabile să rezolve toate sau 
cele mai multe din problemele bol
navului, evitîndu-se astfel plimba
rea acestuia de la o unitate la alta. 
Ca o observație generală, demnă de 
atenție, relevăm faptul că în unită
țile dezvoltate, bine dotate și înca
drate, nivelul asistenței medicale 
este mult mai ridicat, prețul 'de cost 
al acesteia mult mai scăzut.

Organizarea unor rețele de specia
litate care să rezolve în totalitate pro
blemele de sănătate din acel dome
niu, cum este de pildă rețeaua de tu
berculoză, a dovedit eficiență scăzu
tă. Pentru a obține rezultatele sconta
te se impune integrarea acestora în a- 
sistența medicală generală, ceea ce va 
facilita organizarea unor acțiuni mai 
eficiente de combatere a îmbolnăvi
rilor, de promovare largă a măsu
rilor profilactice. Este necesar să 
urgentăm generalizarea măsurilor 
privind integrarea tuturor formelor 
de asistență medicală intr-un sistem 
unitar și să orientăm ferm activita
tea întregului personal spre profila
xie. In acest sens preconizăm o re
organizare pe criteriul accesibilității 
largi a unităților sanitare prin am
plasarea rațională a acestora cît mai 
aproape de locul de viață și de mun

că al populației. îmbunătățirea sis
temului de organizare a asistenței 
medicale se va baza astfel pe urmă
toarele principii :

—• principiul teritorializării ; îm
părțirea teritoriului în zone, dotate 
cu unități și cadre în funcție de nu
mărul de locuitori, caracteristicile de 
mediu, mijloace de transport etc. ;

— principiul integrării servirii

după cum am mai spus, care să asi
gure fiecărui cetățean accesul la cea 
mai calificată asistență medicală spe
cializată, corespunzător necesităților 
reale ale stării de sănătate a fiecă
ruia.

Consiliului Sanitar Superior i-au 
fost supuse spre dezbatere și două 
proiecte de legi — legea privind o- 
crotirea sănătății și legea privind

treținerea și repararea acesteia. Pro
gramul întocmit cuprinde măsuri și 
direcții precise de lucru pentru dez
voltarea producției proprii de apara
tură medicală.

In același timp, Consiliul Sanitar 
Superior a avut pe agenda sa de lu
cru și proiectul planului unic de e- 
ducație sanitâră pe perioada 1976— 
1980, care pune un accent deosebit pa

In slujba sănătății omului
medicale ; integrarea activității pre
ventive, curative și recuperatorii la 
toate nivelurile asistenței sanitare — 
dispensare, policlinici, secțiile spita
lului ;

— principiul Ierarhizării unităților 
sanitare ; încadrarea și dotarea uni
tății în funcție de populația servi
tă și de atribuțiile unității.

Măsurile pe care le implică insti
tuirea acestui sistem îmbunătățit al 
asistenței medicale se vor lua trep
tat, corespunzător priorităților dic
tate de dezvoltarea rețelei în terito
riu și în concordanță cu posibilită
țile materiale și de cadre.

De pe urma aplicării măsurilor 
propuse scontăm ca asistența medi
cală a populației să se realizeze mal 
simplu și mai eficient, prin organi
zarea unei rețele teritoriale imitare,

statutul personalului sanitar — care 
vin să asigure cadrul juridic pentru 
stabilirea obligațiilor ce revin orga
nelor sanitare, celorlalte ministere 
și organe centrale, unităților socia
liste și populației însăși, pentru a- 
părarea sănătății. Sînt statuate nor
mele de formare și promovare a per
sonalului sanitar, obligațiile ce-i 
revin în exercitarea profesiunii. Con
siliul Sanitar Superior a luat de a- 
semenea în discuție două aspecte de 
mare importanță pentru sănătatea 
publică — bolile psihice și tubercu
loza — în vederea îmbunătățirii stra
tegiei de tratare și combatere a a- 
cestora.

O altă problemă care ne preocupă 
în mod deosebit privește situația ac
tuală a dotării unităților sanitare cu 
aparatura medicală, exploatarea, în-

integrarea educației sanitare în pro
cesul general instructiv-educativ al 
tinerei generații.

Preocuparea stăruitoare, consacrată 
formării unui om nou, care să slu
jească cu demnitate și dăruire în 
cimpul ocrotirii sănătății poporului, 
iși are temeiurile sale. Intre toate 
profesiunile, cea de medic este prin 
excelentă consacrată slujirii devota
te a omului. De aici decurge și mun
ca, și fapta, și gestul încărcat de o- 
menie al omului aflat la căpătîiul 
bolnavului, al tuturor celor care se 
dedică nobilei profesiuni de a face, 
necondiționat, absolut tot ceea ce este 
necesar pentru om, pentru viața și 
sănătatea lui. De aici și exigența 
sporită, de un fel deosebit am pu
tea spune, mult mai înalt, pe care 
societatea o pretinde din partea ca-

drelor din domeniul sanitar. Atitu
dinile de delăsare, de muncă lipsi
tă de exigența și conștiința înaltelor 
îndatoriri, manifestările de degradare 
morală, de îndeplinire a obligațiilor 
de serviciu in mod condiționat, mai 
direct spus manifestarea spiritului 
negustoresc, mercantil — practici nu 
numai în contradicție cu deontologia 
medicală ci și cu legile țării — tre
buie să primească o replică și mai 
fermă. Numai așa vom putea spune, 
cu conștiința împăcată, că acționăm 
pentru a merita din plin prețuirea 
societății față de munca noastră. O 
activitate ireproșabilă, demnă, desfă
șurată de la nivelul înaltelor înda
toriri profesionale și sociale, iată răs
punsul tuturor celor care și-au con
sacrat viața și vocația lor slujirii 
sănătății poporului. în această mun
că uriașă, de educație, de formare a 
omului nou, sîntem convinși că un 
aport deosebit îl vor aduce organi
zațiile de partid, de sindicat, de 
U.T.C. din rețeaua sanitară a patriei 
noastre, colegiile medicilor și farma
ciștilor, colectivele de muncă din 
fiecare unitate sanitară.

Avem temeiul să credem că toți 
cei care activează pe tărîmul sănă
tății, în România, vor considera drept 
o îndatorire de onoare îndeplinirea 
cu rigoare și răspundere a tuturor 
măsurilor inițiate, de importanță ma
joră privind activitatea de ocrotire 
a sănătății, că nu vor cruța nici un 
efort pentru a dovedi, prin fapte, că 
merită stima și prețuirea poporului, 
pentru a dovedi că nu cunosc țel 
mai înalt decît slujirea cu devota
ment și pasiune a sănătății poporu
lui.

se desfășoare reacțiile necesare pen
tru depoluare, precum și modalități
le de eliminare a diferitelor substan
țe. întregul sector de cercetare a 
ajutat-o pe chimista Tabără și în cu- 
rind soluțiile au fost stabilite. Apli
cate, rezultatele au întrecut așteptă
rile. Poluanții au fost „obligați" 
să se neutralizeze reciproc, iar o. in
stalație de preepurare, socotită sub
dimensionată, a ajuns să facă față 
cerințelor la două secții de producție. 
A fost un mare succes pentru noi.

Dificultăți au fost multe. La una 
din instalații erau ape reziduale pu
ternic corosive, care distrugeau țevi
le metalice de scurgere. Maistrul 
Hancu le-a înlocuit cu țevi de azbo
ciment, perfecționînd totodată și sis
temul de dozare a diferitelor sub
stanțe.

Dar iată că toate apele care tre
ceau prin diferite preepurări și locuri 
de trațare ajungeau în stația finală 
de epurare și provocau alte necazuri: 
pompele speciale cu care aceasta era 
dotată nu reușeau să înlăture 

suspensiile gro
siere. Dar mai
strul Hancu nu 
s-a dat bătut. La 
stația orășeneas
că din Tg. Mu
reș, el a vă
zut un alt tip 
de pompe, care 
funcționau per
fect- S-a întors 
în combinat și 
s-a dus cu pro

punerile sale la conducere. A 
primit sprijinul de care a avut ne
voie și i s-a pus la dispoziție un alt 
tip de pompe. A modificat sistemul 
de pompare, l-a adaptat condițiilor. 
Mai trebuia rezolvată problema rezi
duurilor fine. Proiectantul nu ofe
rise o soluție corespunzătoare. Lu- 
crind în cizme de cauciuc, în nămol 
pînă la genunchi, maistrul Hancu și 
oamenii săi au redimensionat orifici
ile țevilor prin care se pompa aerul 
în masa lichidă. Și instalația a în
ceput să funcționeze bine.

Cineva ar putea să pună întreba
rea : pentru toate aceste modificări, 
înlocuiri și perfecționări la instalații 
au fost necesare materiale 7 De unde 
s-au procurat 7 Ne lămurește chiar 
maistrul Aurel Hancu : „Principala 
sursă de materiale pentru noi a fost 
depozitul de metale vechi, cu multe 
materiale «casate», dar care pentru 
noi au fost foarte bune. Ne-am apu
cat vîrtos de treabă, le-am recondi
ționat, le-am transformat și le-am 
reintrodus, ca să zic așa, în procesul 
de producție. Pentru că la noi, în 
combinat, epurarea face parte inte
grantă din procesul de producție. A- 
cum, toți cei 55 de operatori, lăcătuși, 
electricieni, sudori și laboranți pro
duc. Produc apă curată !“ Și— adău
găm noi — o produc în trei schim
buri, iar maistrul Hancu le contro
lează frecvent pe toate trei. A orga
nizat bine munca, oamenii îl stimea
ză, ÎI ajută.

Aici am putea încheia Însemnările 
noastre despre strădania chimiste! 
Tabără, a maistrului Hancu și a oa
menilor săi, subliniind că probleme
le poluării au fost rezolvate, că sta
ția de epurare funcționează ireproșa
bil, fără să se fi apelat din nou la 
proiectanți, la constructori sau teh
nologi. Dar, pentru un om fără 
astîmpăr și pasionat ca Hancu, nu 
există... punct, ci — cum spune el 
însuși — numai puncte de pornire.

— Trebuie să fim în stare să sur
prindem în orice moment deviațiile 
de la concentrațiile prevăzute pentru 
noxe, iar pentru aceasta ne-am creat 
Un sistem de avertizare automată — 
optică și sonoră — pentru variațiile 
de calitate a apelor. El funcționează, 
cu bune rezultate, de două luni. Zi
lele acestea intră în funcțiune și un 
sistem de corecție semiautomată a 
caracteristicilor apei. în perspectivă, 
ne-am propus să introducem și un 
sistem de înregistrare a debitelor de 
ape impurificate...

Combinatul chimic din Tîrnăveni 
se află în plin proces de dezvoltare 
și va avea nevoie de apă și mai mul
tă, atît pentru procesele de producție 
propriu-zisă, cît și pentru depolua
rea... aerului. Da, a aerului. Se mo
dernizează acum cuptoarele de car
bid, iar pentru a pune stop prafului 
care încă mai infestează aerul, insta
lațiile depoluante vor avea nevoie 
de multă apă. Numai că din rîu nu 
se va mai lua apă în plus. Ea va fi 
în întregime recirculată, refolosită. 
Deci trebuie să fie curată.

Maistrul adaugă :
— Combinatul nostru folosește cam 

între o cincime și un sfert din debi
tul de apă al Tîrnavei Mici. Cînd 
luăm apă din rîu, ea este dură și 
tulbure. Cînd i-o dăm înapoi e mult 
mai limpede și mai curată.

Așadar, i se poate da rîului înapoi 
apă mai curată decît cea luată 1 Cine 
urmează exemplul celor din Tîrnă
veni 7

Al. PLAIEȘU 
C. POGACEANU

Poveste cu
| lebede albe

In toamna acestui an, frumo
sul Mestecăniș de la Reci (mo
nument al naturii din județul 
Covasna) a avut vizitatori ne- 
obișnuiți : trei perechi de lebede 
albe, originare din țările nordice 
ale Europei. In lunga lor călăto
rie spre țările cu climă caldă, 
unde vor sta pină la venirea 
primăverii, frumoasele lebede 
albe au poposit timp de o lună 
de zile pe micul lac artificial al 
Mestecănișului.

După 42
de ani
Moment emoționant la, Șan
tierul naval Brăila : flori, îm
brățișări, urări de sănătate, de 
viață lungă și de bucurie. Așa 
au înțeles să-i sărbătorească na- 
valiștii brăileni pe foștii cazan
gii Enache Brazdă și Vasile Vi- 
dea. Amîndoi, după o muncă 
depusă, zi de zi, timp de 42 de 
ani. în fața sutelor de partici
pant! la festivitate, cei doi au 
predat simbolica „cheie a succe
sului în meserie" tinerilor Gelu 
Munteanu și Nelu Sandu. O 
coincidență : cei doi urmași au 
cite 21 de ani fiecare.’ Cu alte 
cuvinte, la un loc, cît anii de 
muncă ai unuia dintre cei doi 
sărbătoriți.

Temă 
pentru ora 
de dirigenție

Trecind pe bulevardul Repu
blicii din municipiul Arad, ele
vul Octavian Berindei, din clasa 
a VIII-a de la Școala generală 
nr. 4 din localitate a observat, 
la unul dintre imobile, un incen
diu. Fără să stea o clipă pe gîn- 
duri, elevul a alergat spre locul 
de unde izbucneau flăcările. 
Dind dovadă de bărbăție și curaj 
în lupta cu flăcările mistuitoare 
și cu fumul înecăcios, elevul a 
reușit să-i salveze viața bătrînei 
Elena Nedelcu. Iată o temă pen
tru prima oră de dirigenție.

Lașitate»
Oricit de dureros șl de greu ar 

fi, cînd recunoști o greșeală să- 
vlrșită e un semn de bărbăție, 
dar și o garanție că n-o vei mai 
repeta. Iată însă o întîmplare 
mai puțin obișnuită, în care la
șitatea unui individ a avut ur
mări tragice pentru altul. loan 
Cernean ' 
accidentat 
bilul un 
ce trecea prin comuna 
Mare. A oprit, a coborit din ma
șină, s-a aplecat asupra victimei 
care zăcea în șanț și, in loc 
să-i acorde primul ajutor și să-l 
ducă imediat la primul spital, 
I.C. s-a uitat în dreapta și în 
stingă, a văzut că nu-l... ved^ 
nimeni, și a fugit de la locuT 
faptei. Nu a putut înlătura insă 
urmele de pe propria mașină, 
așa că miliția l-a descoperit re
pede și urmează să dea seamă 
în fața legii. Dar și a propriei 
conștiințe. Dacă are.

loan 
din Cluj-Napoca, a 

grav cu automo- 
biciclist, in timp 

Căpușu

Sg

Ceea ce nu se 
poate ierta

— Faptele sînt adevărate. Am primit 
drept răsplată de la inculpatul Botgros 20 
de litri de vin. Nu mai am nimic de adău
gat I

Și femeia în vîrstă, din boxa acuzaților, 
s-a așezat iarăși pe bancă. Intr-adevăr, nu 
mai avea nimic de adăugat. Nici ea — Țin
ea Neculai, cabanieră la punctul silvic 
Bîrcu, județul Vrancea — nici coinculpatul 
Alexandru Botgros, șofer Ia U.M.T.F. Foc
șani. Și ce ar mai fi putut să adauge 7 Cu 
ce argumente ar fi putut încerca să ceară 
iertarea pentru ceea ce nu se poate ierta 
niciodată 7

...La început, de cum a cunoscut-o pe 
Ioana. Alexandru Botgros i-a umplut min
tea fetei cu promisiuni. Despre sentimentele 
lui, despre căsătoria lor, despre cum o să 
fie de frumoasă viața lor de aici înainte... 
Numai cînd fata i-a spus că vor avea un 
copil și ar trebui să grăbească încheierea 
căsătoriei, pe Botgros l-a apucat zăbava. 
Că prea e în pripă, că mai bine ar face 
ceva să scape de copil deocamdată... Și ca 
să fie cît mai convingător a dus-o chiar el 
la Ținea Neculai, cabaniera doftoroaie.

Urmarea 7 Acum Ioana nu mai este. Și-a 
pierdut viața în urma avortului septico-

toxic, provocat de doftoroaie, pentru o da- 
migeană de vin.

Verdictul instanței : 3 ani închisoare pen
tru Al. Botgros, 7 ani pentru Tirica Ne
culai.

Mai mare rușinea
— Tovarășe președinte, nu am nimic de 

spus in apărare... Doar că regret sincer. 
Mai mare rușinea...

Omul care iși găsește cu greu cuvintele 
în fața magistralilor, mutîndu-și greutatea 
corpului de pe un picior pe altul, este 
vădit tulburat. Regretele sînt sincere. O 
demonstrează întreaga lui comportare so
cială și profesională de pînă atunci. Și to
tuși. a fost o clipă cind a uitat cine este, 
o clipă in care un gest necugetat, l-a adus 
în fața instanței.

...Pentru Gheorghe Stan, lăcătuș mecanic 
la o mare uzină bucureșteană, dimineața 
aceea de toamnă era ultima lui zi de lucru 
înainte de a pleca în concediu de odihnă. 
A venit la muncă printre primii, ca de 
obicei. S-a îmbrăcat în haine de lucru și. 
grijuliu cu bunurile întreprinderii, a ridicat 
un colac de sîrmă de cupru aruncat negli
jent în fața secției și niște tole, punîndu-le 
cu grijă în dulapul de scule. Mai tîrziu, 
cînd a primit dispoziție să meargă în probe 
cu o locomotivă, a venit și momentul de 
rătăcire. Și-a adus aminte de sîrmă de cu

pru, de tole, a întrezărit posibilitatea să-și 
facă un aparat de sudură din aceste mate
riale. Hoțește, ferindu-se de colegi, a as
cuns materialele în cabina locomotivei cu 
care urma să iasă pe poarta întreprinderii.

...O clipă de rătăcire și bunul nume, ciști- 
gat prin ani de muncă cinstită, a fost pus 
în cumpănă. Intr-adevăr, mai mare rușinea.

Copiii se joaca, 
iar părinții se... 

judeca
Pe la începutul vacanței mari, în curtea 

unui bloc de pe Calea Moșilor, între Flo
rinei de la apartamentul 18 și Vasilică de 
la 19 a avut loc o banală imbrînceală, ca 
între copii. De bună seamă, lucrurile s-ar 
fi oprit aici dacă... Sora mal mare a lui 
Vasilică ar fi urecheat-o — se spune — 
pe sora lui Florin pe motiv că ea ar fi 
fost cea care a declanșat conflictul ; apoi, 
se pare că între membrii celor două familii 
s-au produs schimburi nedorite de cuvinte. 
Cel puțin așa susțin ei, deși martorii aduși 
în instanță nu știu nimic despre această 
împrejurare. Oricum, fapt este că au ajuns 
mai întii la comisia de judecată, iar acum 
au luat calea tribunalelor. Martori, avocați, 
nervi, timp pierdut, dar... ambiții mari ! 
Copiii, care sint și prieteni, s-au împăcat

de a doua zi, se joacă împreună, merg la 
școală. Părinții însă continuă să se judece. 
Oameni buni, ce-ar fi dacă ați lua exem
plu de la copii 7 1

N-aveți un 
autobuz în plus?

— Am venit să iau mașina.
— Poftiți, vă rog !
— îmi trebuie o cheie de contact
— Poftiți.
— E-n ordine mașina 7
— Este. Nici o grijă. E verificată.
...Cititorilor rubricii noastre ar putea să 

li se pară cunoscute aceste rinduri. Și chiar 
așa și este ; ele au fost găzduite chiar in 
spațiul acestei rubrici în octombrie... 1975 
(„Autoservire cu autobuze" — „Scînteia" 
10321). Dată la care relatam cum din auto
baza I.T.B. Titan un individ care intrase 
pe poartă ca la el acasă a ieșit foarte dezin
volt la volanul unui autobuz și... dus a fost. 
Cu mașină cu tot.

De ce am reprodus acum rîndurile de 
mai sus 7 Fiindcă tot așa, într-o zi. un in
divid a intrat pe poarta aceleiași autobaze 
fără să-I întrebe nimeni nimic și tot așa, 
fără să-1 întrebe nimeni nimic, a ieșit la 
volanul unui autobuz și dus a fost pînă 
în primul gard... Din fericire, fără victime. 
De prisos să ne întrebăm ce s-ar fi întim-

plat dacă... Fiindcă actele medicale din do
sarul trimis spre judecare arată că făptașul 
este iresponsabil (sărise gardul spitalului 
unde era internat și s-a oprit la autobază).

în schimb, ne întrebăm cît de responsa
bili sînt cei puși să asigure ordinea și paza 
la respectiva autobază, ținînd seama și de 
faptul că e al treilea caz de acest fel pe
trecut aici.

Din caietul 
grefierului

„Nu recunosc să fi vîndut rațe vii cu 
suprapreț sau cu lipsă la cîntar. Cred că 
acestea au scăzut în greutate, mai ales că 
eu le vîndusem după ce le-am îndopat și 
erau și ude pentru că le pusesem apă în 
țarc...".

(Din declarația inculpatului. 
Dosarul' nr. 3878/1976,
Tribunalul municipiului București)

„Recunosc că am dat foc în public Ia 
hainele soției, cu precizarea că am făcut 
acest lucru pentru a-mi calma nervii"...

(Din declarația lui Gh. Trohănel. 
Dosar nr. 670/1976, Judecătoria sec
torului 5)

Dinu POPESCU
Emil MARINACHE
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„Cu drept de 
plîngere...“

Cititorul nostru Al. Chirită 
din Drobeta Turnu-Severin ne 
trimite hotărârea comisiei de ju
decată de la combinatul de ce
luloză și hirtie din localitate, 
cu următoarea explicație : „La 
începutul acestui an am avut un 
litigiu cu un coleg de muncă. 
Se mai întîmplă. Am ajuns in 
fața comisiei de judecată. La a 
treia înfățișare, ne-am împăcat, 
litigiul a fost lichidat, iar noi 
ne-am văzut fiecare de treburile 
noastre. Se pare însă că onor 
comisia de judecată (președinte 
Dumitru Dancău) și-a adus 
din nou aminte de subsem
natul și mi-a trimis hotărirea 
pe care v-o anexez, rugîndu-vă 
să fiți atenți la datele respec
tive". Am fost atenți și repro
ducem aici respectivele date : 
„Hotărirea nr. 34 din 24 ianua
rie 1976, privitoare la Dosar nr. 
16/1976". Mai departe, ștampila 
de înregistrare a combinatului 
poartă data : 4 noiembrie 1976, 
adică după 10 luni ! Cititorul 
nostru a primit-o a doua zi, pe 
5 noiembrie. în încheiere, hotă- 
rîrea precizează : „Pronunțată 
astăzi 24-01-1976 în prezenta 
părților, cu drept de plîngere la 
judecătorie in termen de 15 
zile"... în încheiere, cititorul ne 
întreabă dacă față de 
birocrație n-are și el... 
la plîngere. Are !

Ginerele
agresiv

această 
dreptul

Nemaiputînd indura scandalu
rile și bătăile lui Nicolae Enuță 
din comuna Ciorani, județul 
Prahova, soția acestuia a plecat, 
într-o bună zi, la maică-sa, care 
locuiește în aceeași comună. Cu 
o falcă-n cer și cu una în pă- 
mint, Enuță s-a dus la soacră- 
sa și a stîrnit un scandal de po
mină. Oamenii au încercat să-l 
potolească, dar n-a fost chip. A 
intervenit miliția și l-a amen
dat, dar Enuță tot nu s-a învă
țat minte. A revenit la soacră-sa 
și mai furios ca înainte, iar pe 
deasupra. înarmat cu un topor, 
cu care a început să-i strice casa 
bietei femei. A fost judecat și 
condamnat la șapte luni. Poate 
că-i vine mintea la cap !

Rubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'-

I
I
I
I
I
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un control riguros

iii------

păstrare a recolteiasupra condițiilor de
Deși vremea s-a răcit, este necesar in continuare

După cum se știe, datorită condițiilor climatice 
din această toamnă, în unele zone ale țării po
rumbul a avut, la recoltare, o umiditate mai 
mare. De aceea au fost luate măsuri în vederea 
bunei depozitări, asigurîndu-se aerarea lui per
manentă, precum și uscarea pe cale artificială 
a unor cantități cit mai mari. Așa cum apreciază 
specialiștii, trebuie să se controleze periodic pă- 
tulele și alte locuri de depozitare pentru a se 
putea lua măsuri de sortare în cazul cînd se 
constată că unii știuleți s-au depreciat. Ce se 
întreprinde în această direcție ?

în județul Ialomița organele agricole și spe
cialiștii întreprinderii județene de valorificare a 
cerealelor controlează în permanență starea po
rumbului depozitat în pătule și arioaie. Cu mici 
excepții, porumbul se păstrează bine. S-au luat 
măsuri ca acolo unde există pericol de depre
ciere, știuleții să fie bătuți și introduși imediat 
în uscătoare. De menționat că bazele de recepție 
dispun, pe lingă batozele clasice, de stații puter-

nice de batozare cu o capacitate de 40 de tone 
la oră. Totodată, în județ, se acționează energic 
în vederea stringerii porumbului de pe ultimele 
suprafețe și depozitarea lui cu grijă. în acest 
scop, comandamentul județean a organizat ac
țiuni de îritrajutorare între cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole de stat. (Lucian Ciu
botarul.

Profitînd de ameliorarea timpului, membrii 
cooperativelor agricole din județul Vaslui gră
besc recoltatul și transportul porumbului din 
bazele volante, organizate pe vreme ploioasă, la 
depozitele de la sediile unităților, în bazele de 
recepție. La cooperativa agricolă Bogdănița s-a 
încheiat transportul cu atelajele de la punctul 
volant din satul Tunsești a celor peste 200 tone 
depozitate aici. La depozitul central al unității 
au fost organizate echipe speciale care răspund 
fiecare de cite un patul și punct de depozitare, 
urmărind stadiul de uscare a porumbului. Po
trivit sarcinilor trasate de comandamentul ju-

dețean. In fiecare unitate, oameni cu responsa
bilități precise fac controlul, din zece in zece 
zile, la porumbul depozitat în pătule, iar la ne- . 
voie sortează din nou știuleții. în județ, conti
nuă, de asemenea, folosirea capacităților existen
te în scopul uscării știuleților. (Crăciun Lăluci).

în intervalul 22—27 noiembrie, în județul Timiș 
au fost transportate din cîmp și depozitate 
aproape 36 000 tone de porumb, cantitate ce de
pășește cu mult realizările anterioare. Acest fapt 
se datorește atît mai bunei utilizări a mijloa
celor de transport, cit și asigurării unei capa
cități suplimentare de depozitare prin amena
jarea unui număr de 62 baze volante în diverse 
puncte ale județului. Este de menționat, de ase
menea, că pentru evitarea deprecierii calitative 
a recoltei au fost menținute în stare de funcțio
nare în trei schimburi toate uscătoarele exis
tente în dotarea bazelor de recepție și a altor 
unități. (Cezar Ioana).

Cantități 
suplimentare 
de ciment PRODUSE DE PRIMA CAUTA1E

Iarna pe șantierele de îmbunătățiri funciare

TEMPERATURA MUNCII-IN CREȘTERE
TRUSTUL DIN CRAIOVA SE CONFRUNTĂ ÎNSĂ ȘI CU UNELE 

SITUAȚII CE TREBUIE GRABNIC ÎNLĂTURATE:

Harnicii muncitori de la Com
binatul de lianți din Cîmpulung 
desfășoară larg întrecerea socia
listă pentru a onora nu nu
mai sarcinile de plan, ci și 
sporurile suplimentare solici
tate continuu de beneficia
rii interni și externi. Ca ur
mare, ei au realizat peste plan, 
de la începutul anului, însemna
te cantități de ciment de ca
litate superioară. Sporul respec
tiv de producție se datorează 
creșterii productivității muncii. 
Cheltuielile materiale la o mie 
de lei au fost reduse și ele 
substanțial. în combinat se re
marcă grija de a asigura repa
rațiile la instalații, la terme
nul stabilit prin grafic. Calita
tea materialelor de construcții 
realizate in combinat este de
terminată de compoziția supe
rioară a materiilor prime, du
blată de o temeinică pregătire a 
muncitorilor și specialiștilor din 
unitate. (Gheorghe Cirstea).

prin muncă de prima calin
Adăugind acestor preocupări O SUBSTANȚIALA 

REDUCERE A CHELTUIELILOR, colectivul 
întreprinderii de tricotaje Miercurea-Ciuc 

pregătește temeinic producția anului viitor

® Lipsa unor piese de schimb pentru utilaje de mare productivitate
• Lipsa documentației pentru noile soluții la lucrările de irigații

sau de combatere aObiectivele de irigații, îndiguiri și desecări, 
eroziunii solului se realizează pe suprafețe întinse și, indiferent de 
starea vremii, sub cerul liber. Iată de ce, îndeplinirea sarcinilor mari 
stabilite de conducerea partidului în acest sector impune asigura
rea tuturor condițiilor care să permită continuarea cu intensitate a 
activității pe toate șantierele și pe timp friguros.

pe canalele și 
de irigații Iz-

Trustul de construcții pentru îmbu
nătățiri funciare (T.C.I.F.) Craiova iși 
desfășoară activitatea pe teritoriul 
județelor Dolj, Mehedinți. Olt și Te
leorman. Ponderea lucrărilor — peste 
65 la sută din volumul anual de in
vestiții — revine județului Mehedinți, 
la amenajarea sistemelor de irigații 
Izvoare-Cujmir și Crivina-Vîn- 
ju Mare. Obiective importante — 
orezarii, nivelări de teren, desecări și 
extinderea unor sisteme de irigații — 
trebuie realizate și in celelalte ju
dețe. Se remarcă faptul că, în peri
oada de timp friguros — trimestrul 
patru din acest an și trimestrul întîi 
din anul viitor — trustul trebuie 
execute circa 40 la sută din 
total de investiții.

Sînt asigurate condițiile 
realizării acestui volum de

— Pentru fiecare șantier în parte 
s-a întocmit un plan de măsuri care 
vizează organizarea lucrului pe timp 
friguros, in perioada 15 noiembrie 
1976—15 martie 1977 — ne răspunde 
tovarășul Emil Marghitu, directorul 
trustului — astfel ca, în activitatea 
noastră să nu existe pauze. în prin
cipal, am avut în vedere stabilirea 
lucrărilor ce se vor executa pe timp 
friguros, asigurarea documentațiilor 
și adaptarea tehnologiilor de lucru 
la aceste condiții. S-a intocmit pro
gramul de intrare în revizie a uti
lajelor 
punctele fixe 
execuție a reviziilor, 
achiziționat caldarine 
zirea apei la utilaje 
zionăm cu panouri 
lenă și termoizolante pentru

să 
volumul

necesare 
lucrări ?

terasiere și s-au amenajat 
pentru depanare și 

Totodată, s-au 
pentru 
și ne 

din

încăl- 
aprovi- 
polieti- 

___ _______ r____ prote
jarea lucrărilor pe timp de iarnă, în 
mod deosebit ne preocupă și crearea 
unor condiții cit mai bune de muncă 
și de viață pentru cei peste 
angajați ai trustului, care 
iarna pe șantierele noastre.

Este vorba deci, de un

bine gîndit, cuprinzător. Cum se în
deplinește ? Iată citeva aspecte de la 
unele puncte de lucru unde. în ciu
da . timpului nefavorabil, „tempera
tura" muncii se menține la un nivel 
ridicat. în subsistemul Salcia, din 
sistemul de irigații Izvoare-Cujmir, 
au fost concentrate peste 40 de uti
laje terasiere grele pentru nivelarea 
terenului pe cele 3 500 ha din acest 
an. Nivelarea terenului trebuie reali
zată într-un timp scurt, pînă la că
derea înghețului. în acest scop ac
tivitatea a fost organizată în două 
schimhuri. Noaptea, la lumina faru
rilor, se realizează partea grosieră, 
iar ziua se execută finisajul nivelării. 
Pentru schimbul doi s-a asigurat atît 
supravegherea executării corecte a 
lucrărilor, cit și înlăturarea operativă 
a defecțiunilor.

Timpul nefavorabil a impus și 
luarea unor măsuri pentru folo
sirea din plin a utilajelor. Astfel, 
de la orezăria Bistreț-Nedea-Jiu — 
în'curs de amenajare, unde nu se 
mai putea lucra, peste 50 de utilaje 
terasiere au fost dirijate în sistemul 
de irigații Sadova-Corabia la nive
larea terenului.

Un alt punct de lucru, „fierbinte" : 
stația-bază de pompare de la Pristol,

stație care va pompa 
conductele sistemului 
voare-Cujmir 55 metri cubi de apă 
în fiecare secundă. Adică, un debit 
echivalent cu cel al rîului Jiu la cote 
medii. Aici, echipele conduse de Ma
rin Stoica, Marin Vasile și Gheorghe 
Stingă lucrează intens la închiderea 
spațiilor, la asigurarea aburului 
tru stația de betoane. Totodată, 
asigurat cofrajele termoizolante 
tru protejarea betoanelor pe 
nefavorabil. Toate acestea dau 
ranția că pe șantierul amintit activi
tatea se va desfășura normal și 
timpul iernii, condiție esențială 
această stație — „inima" 
sistem de 74 000 ha — să 
timp în funcțiune, adică 
vara anului viitor.

în unele privințe însă, 
favorabil, care a venit mai repede 
decît în ceilalți ani, a prins construc
torul nepregătit. Bunăoară, la sta
țiile de pompare și punere sub pre
siune S.P.P 32-1 plus II și S.P.P.-6, 
din lipsa unor condiții corespunză
toare de muncă, adaptate timpului 
friguros, lucrările au fost sistate 
citeva zile. Aici au fost concentrate 
acum forțe suplimentare — echipele 
de la lucrările de artă pe rețeaua de 
canale și de la îngroparea conducte
lor, lucrări care nu se mai execută 
în această perioadă — astfel că exis
tă certitudinea recuperării întîrzieri- 
lor și predării la montaj a 
cel tîrziu la sfîrșitul 'acestei

Sint și unele probleme de

pen- 
s-au 
pen- 
timp 

ga-

pe 
ca 

întregului 
fie dată la 
în primă-

timpul ne-

stațiilor 
luni.

a căror

grabnică soluționare depinde înre
gistrarea unui ritm de lucru și mai 
ridicat. Le supunem, pe scurt, aten
ției organelor de resort :

• Se resimte acut lipsa unor piese 
de schimb, atit pentru utilajele tera
siere produse în țară, cît și pentru 
cele din import. De 
Vlad Traian, inspector principal la 
T.C.I.F. Craiova, aflăm 
1975 și 1976, prin staționarea unor 
utilaje din import, datorată lipsei 
pieselor de schimb, s-a pierdut o 
producție evaluată la circa 25 mili
oane lei. Este inadmisibil ca utilaje 
de mare productivitate, aduse cu bani 
gfei, să stea imobilizate, cum 
zul unora, de mai bine de 27

• La indicația conducerii 
lui, in sistemele noi care se 
jează, s-a asigurat dublarea suprafe
țelor irigate prin brazde. Peste 50 la 
sută din terenurile amenajate sg. voj 
iriga prin această metodă. Este un 
lucru bun. Numai că schimbarea so
luției necesită documentații noi, pe 
care constructorul nu le are pentru 
un mare număr de subsisteme. Din 
acest motiv, lucrările nu pot fi de
marate. După cum am aflat, proiec
tantul — I.S.P.I.F. București — a 
întocmit toate documentațiile, dar 
acestea se află undeva pe complicat a- 
filieră de aprobare și avizare. De ce 
este această operație mai anevoioasă 
decît elaborarea propriu-zisă a stu
diilor tehnico-economice ?

400 certificate 
de garanție pentru 

iarnă
oamenilor 
Regionalei

la tovarășul

că în anii

este ca
de luni, 
partidu- 
amena-

Aurel PAPADIUC

mimcii 
C.F.R. 
recent

Consiliul 
din cadrul 
Cluj-Napoca a analizat 
modul cum s-au îndeplinit pre
vederile planului privind pregă
tirea transportului feroviar
pentru condițiile de iarnă. S-a 
evidențiat faptul că formații
specializate au executat revizia 
generală și repararea instalații
lor de centralizare 
namică a mijloacelor 
țiune in unitățile de 
și la agregatele din

' stații, eliberîndu-se
certificate de garanție pentru 
funcționarea în timpul iernii. 
Au fost asigurate stocurile de 
combustibil, lubrifianți, mate
riale de intervenție cu priofl- 
tate’pentru unitățile din zona 
montană. S-a aprobat compo
nența comandamentului unic 
pe regională pentru combaterea 
înzăpezirilor și a celor pe regu
latoare de circulație, pe com
plexe feroviare și stații. Au fost 
asigurate materiale și mecanis
mele pentru deszăpezire ; plu
gurile pentru zăpadă se află in 
stațiile de bază pentru a putea 
interveni în caz de nevoie. 
S-au instalat parazăpezi. (Alex. 
Mureșan).

electro-di- 
de trac- 

exploatare 
depouri și 
peste 400

treprindere, cantitatea de fire nece
sară pentru un produs este in pre
zent cu aproape 40 la sută mai mică 
față de prevederile din proiect. Com
parativ cu anul trecut, produsele rea
lizate în acest an încorporează cu 20 
la sută mai multă manoperă, ceea ce 
de fapt înseamnă fabricarea unor 
sortimente cu un grad mai ridicat de 
complexitate și finețe, valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor.

— Este firesc să urmărim cu fer
mitate reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale — ne spu
nea maistrul Peter Andrei din secția 
tricotaje. O facem doar în interesul 
economiei și deci al nostru, al tutu
ror. Iată de ce sîntem hotărîți să li
chidăm orice sursă de risipă, fie ea 
cit de mică, să realizăm produse de 
înaltă calitate.

La rîndul său, șeful secției trico
taje, FuiOp Akos, preciza ;

— Avem certitudinea că acționînd 
mai energic, așa cum ne-am propus, 
în perioada care urmează vom obține 
rezultate și mai bune în creșterea 
eficienței economice. Mă refer la 
măsurile luate în secție pentru redu
cerea deșeurilor, economisirea mate
riilor prim& și a materialelor auxi
liare, întreținerea și reglarea cores
punzătoare a mașinilor.

Cu aceeași convingere ne-au vor
bit despre astfel de preocupări mulți 
alți lucrători din secție. Și nu numai 
că ne-au vorbit, dar pe multi dintre 
ei — Valeria Hagy, Gizela Tamos, 
Veronica Colceriu, Floare Neagu, 
Bozăn Ildicd și alții — i-am și vă
zut acționînd la locurile lor de mun
că pentru transpunerea în viață a 
măsurilor stabilite pentru sporirea 
eficienței economice.

Asemenea preocupări există șf 
în secția de confecții. Aici, între al
tele, remarcăm atenția deosebită care 
se acordă respectării tehnologiilor de 
fabricație, minuțiozitatea cu care este 
pregătită lansarea în 
noilor modele.

Iată încă un fapt 
pentru consecvența cu 
mărește în întreprindere valorifica
rea superioară a resurselor de ma
terii prime și materiale : în acest an, 
produsele de calitatea I dețin o pon
dere de aproape 93 la sută în totalul 
producției, nivel 
sută prevederilor

Se cuvine să 
lumina Hotărîrii 
P.C.R. din 2—3 noiembrie, 
zent colectivul 
intens preocupat 
în viață a unor măsuri tehnico- 
organizatorice care vor asigura, in 
anul viitor, o creștere cu circa 20 la 
sută a producției, pe suprafețele 
existente. De asemenea, am remar
cat că în întreprindere se dă o tot 
mai mare atenție calificării cadrelor 
de muncitori și maiștri, ridicării 
nivelului de pregătire, 'profesională a 
tuturor

în lunile care au trecut din acest 
an, la întreprinderea de tricotaje din 
Miercurea-Ciuc s-a obținut peste 
prevederile de plan o producție- 
marfă în valoare de peste 4 mi
lioane lei, iar depășirile la producția- 
marfă vîndută și încasată se ridică 
la 3 milioane lei. Interesează însă 
nu numai cit s-a produs, ci și cu ce 
cheltuieli și eficiență economică se 
asigură creșterea producției, cum se 
acționează pentru reducerea costuri
lor de fabricație. Acestea sînt sar
cini fundamentale pentru toate uni
tățile economice, subliniate cu clari
tate la Plenara C.C. al P.C.R. din 
2—3 noiembrie a.c.

— în trei trimestre, cheltuielile la 
1 000 lei producție-marfă au fost cu 
16,50 lei mai mici față de nivelul 
planificat — ne-a spus Demeter De
nes, directorul unității. Reduceri mai 
substanțiale au fost 
cheltuielile materiale : cu aproape 
29 de lei față de prevederi. Ca ur
mare, în perioada 
ciile suplimentare 
3,8 milioane lei.

Rezultatele 
bune, 
cini 
acest 
pede 
neral 
Nicolae ....... .....
vizitei pe cate a făcut-o în între
prinderea noastră, cit și la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. Tocmai de 
aceea, creșterea eficienței economice 
continuă să polarizeze eforturile și 
inițiativa fiecărui lucrător din între
prindere. ■

Să urmărim cum se acționează, 
practic, în procesul de fabricație, 
pentru reducerea consumurilor' speci
fice de materii prime și materiale, 
respectiv, pentru sporirea eficientei 
economice.

— Introducerea fiecărui nou pro
dus în fabricația de serie — preciza 
Torjai Tereza, din compartimentul 
de creație — este precedată de o te
meinică analiză tehnico-economică. 
Cu acest prilej, se verifică. în pri
mul rînd, eficiența tehnologiilor sta
bilite pentru noile produse. Se are în 
vedere cerința ca, procedeele tehno
logice să asigure, deopotrivă, crește
rea productivității muncii, obținerea 
unor produse de înaltă calitate, eco
nomisirea și valorificarea superioară 
a resurselor de materii prime și ma
teriale.

Mai reținem că, tot în această fază 
a creației, se. conturează și primele 
măsuri de natură să contribuie la 
reducerea pierderilor tehnologice, se 
hotărăște utilizarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor fa
bricate în țară, realizarea de pro
duse într-o gamă sortimentală în 
continuă diversificare. Cît privește 
efectele' acestor preocupări, este su
ficient să amintim că, in acest an, 
aici au fost create circa 800 de mo
dele noi, care, în totalitate, se fa
brică din fire și fibre realizate de 
industria noastră chimică. După cum 
se cuvine precizat că, în această in-

obținute la

amintită, benefi- 
s-au ridicat ia

pînă acum sîntde
în continuare, ne revin sar- 

deosebit de mobilizatoare în 
domeniu. Ele au fost lim- 
precizate de secretarul ge- 

al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, atît cu prilejul

producție a

semnificativ 
care se ur-

Creația tehnică asigură mari economii valutare
la in-

lucrătorilor.

3 500 de 
lucrează

superior cu 3 la 
de plan.
menționăm că, în 
Plenarei C.C al 

în pre-
întreprinderii este 

de transpunerea

IA C.P.S. OCNA MUREȘ

program

Vine...
moara
la sac

Un grup de specialiști și mun
citori de la I.J.I.L. Bacău, 
format din ing. Corneliu Croito- 
ru, maiștrii Nicolae Mitrea și 
Constantin Umbrărescu, munci
torul specialist Martin Weisman 
și mecanicul Constantin Ciuchi, 
a hotărît să schimbe o tradiție 
milenară și, cu aceasta, să mo
difice la modul propriu sensul 
unei zicale din bătrini: să nu 
mai meargă sacul la moară, 
ci... moara să vină la sac! Con
cret, pe o platformă remorca- 
bilă au amenajat o moară în 
toată regula, acționată de mo
torul tractorului care o trans
portă. De fapt, nu este altceva 
decît o linie tehnologică de la 
o moară stabilă cu valțuri, 
căreia i s-au redus dimensiu
nile, păstrindu-se constantă ca
pacitatea de producție. Plat
forma este echilibrată dinamic, 
putînd fi transportată, fără a 
se dezechilibra sau răsturna, pe 
orice drum sătesc. în județul 
Bacău sînt acum 9 asemenea 
mori. O dată pe lună. în ziarul 
județean se comunică traseul 
morilor, data și locul unde vor 
opri, așa incit fiecare cetățean 
știe din vreme cînd îi vine 
moara lingă casă.

Citeva efecte economice: în 
acest județ s-au redus cu 1,5 
milioane lei cheltuielile în sec
torul de morărit, calitatea făinii 
de... păpușoi s-a îmbunătățit, 
productivitatea în acest sector 
a crescut de 3 ori, s-a redus 
numărul morarilor, care pot 
face acum o altă treaba utilă 
și, lucru deloc de neglijat, s-a 
introdus mai multă ordine în 
gestionarea uiumului. Dar, mai 
presus de toate, nu se mai stă 
„la rînd ca la moară", pentru 
că măcinatul merge mult mai 
repede.

De curînd. I.J.I.L. Bacău a 
început producția în serie a 
morii mobile, pentru toate ju
dețele țării. (Corneliu Cârlan).

Chimiștii Combinatului de pro
duse sodice din Ocna Mureș au un 
bun renume cîștigat prin hărnicie, 
în ultimul timp, aici au fost obți
nute succese de seamă în asimila
rea unor utilaje și piese de scfiimb 
care se procurau din import. Iată 
citeva dintre rezultatele obținute. 
Muncitorul Oprici Bănuc și mais
trul Ion Szekely au asimilat pie
sele de schimb de la instalația de 
sodă grea. Muncitorul loan Gîrlea 
a conceput și realizat un dispozitiv 
de decapare cu ace pulsatorii pen
tru curățirea suprafețelor metalice 
supuse coroziunii ce înlocuiește 
un produs similar care înainte se 
importa. S-a renunțat, de aseme-

nea, la importul filtrelor de 
stalația de săruri de'magneziu. Pen
tru aceasta, maistrul mecanic Gli- 
gor Comșa, împreună cu șeful de 
echipă Ion Moldoveanu au realizat 
un dispozitiv pentru executarea în 
combinat a ramelor filtrelor. Bine
înțeles că la loc de frunte se si
tuează si realizarea inginerilor Du
mitru Chițan și Ion Bogdan, care 
au proiectat și realizat în atelierul 
mecanic utilaje pentru procurarea 
cărora trebuie să se apeleze la im
port. necesare' unei instalații de 
producție aflată în construcție. Rod 
al creației tehnice originale este și 
standul pentru verificarea motoa
relor electrice. (Ștefan Dinică). Ilie ȘTEFAN 

I. D. KISS

— Să vă spunem drept; 
ne așteptam să fim luați 
din nou in „obiectiv", dar 
nu chiar așa de repede. A- 
vem insă o rugăminte : nu 
ocoliți locurile și oamenii 
care au fost filmați data 
trecută...

— O dorință ca și înde
plinită. Pentru că tocmai 
asta ne-am propus și noi : 
să vedem in ce măsură mai 
corespund imaginile pre
zentate pe ecran cu reali
tatea de ultimă oră din în
treprindere.

Dialogul de mai sus, con
semnat la întreprinderea 
de piele sintetică situată 
pe platforma industrială din 
Drumul Taberei ne obligă 
la o paranteză. Acum cite
va 
de cineaști amatori, însoțiți 
de specialiști in organiza
rea producției și a muncii, 
a întreprins un raid cu a- 
paratul de filmat prin în
treprinderile sectorului 6 
din Capitală. Au fost foto
grafiate numeroase aspec
te semnificative pentru 
modul în care colectivele 
de muncă din unitățile e- 
conomice vizitate înțeleg să 
acționeze în vederea valo
rificării superioare a re
surselor de care dispun, 
pentru modernizarea și în
noirea producției, îndeo
sebi pe seama promovării 
cu curaj a creației tehnice 
proprii.

Cînd filmul a fost gata, s-a 
constatat că el ar putea în
locui cu succes referatul 
unei plenare a comitetului 
de partid al sectorului in 
care urmau să fie dezbă
tute aspectele concrete ale 
perfecționării producției. 
Drept pentru care, indată 
după deschiderea ședinței, 
secretarii comitetelor de

săptămini, o echipă

partid și cadrele de condu
cere din unitățile respecti
ve s-au trezit invitați la... 
o premieră, care i-a pus in 
fața unor situații și fapte 
atît de relevante, incit con
cluzia s-a impus aproape 
de la sine : să se treacă 
imediat la înlăturarea defi
ciențelor existente.

Și iată, după numai trei 
zile de la „premiera" a- 
mintită, un colectiv al con
siliului de control munci
toresc al sectorului pornea 
să vadă ce se petrece pe 
itineratul parcurs de apa
ratul de filmat.

— Să începem deci, cu... 
începutul peliculei — este 
de părere Dan Negreanu, 
inginerul-șef al întreprin
derii de 
grămada de 
lingă secția 
til nețesut, 
sint tot aici, 
coperit. Pînă vom găsi o so
luție de a le valorifica. Un 
lucru este însă sigur : stiva 
aceasta de deșeuri nu va 
mai crește. Pentru simplul 
motiv că ne-am propus 
folosim materia primă 
așa fel incit să rezulte 
mai puține deșeuri. De 
n-am făcut-o pină acum ? 
Faptul că întreprinderea 
este nouă nu este o scuză. 
Cauza trebuie căutată mai 
degrabă într-o optică greși
tă : am considerat că, din 
moment ce procesul tehno
logic prevede asemenea „că
zături", este normal să se 
intîmple așa. Acum gîn- 
dim altfel, vrem să sporim 
producția, folosind ca ade- 
vărați gospodari materia 
primă. Și vom dovedi că 
se poate.

Mai departe, pelicula în
fățișa un aspect din inte
riorul secției, unde o linie

tehnologică se afla într-un 
„repaus" de luni de zile, 
iar la secția din Militari 
— un jet gros de aburi, 
care, dirijați să încălzeas
că... neantul, se transforma 
într-o veritabilă ploaie ce 
cădea peste depozitul de

se poate altfel. Atunci cind 
îți propui să nu Iași pe 
mîine nimic din ceea ce 
poți face astăzi. De fapt, în 
acest mod va trebui să ac
ționăm în continuare, pen
tru că altfel este greu da 
crezut că vom putea rea

„stagiune autocriticii"
prin fapte, pe care n-o vom 
considera închisă decît în 
clipa cînd absolut toate 
imaginile negative de pe 
peliculă vor avea, în reali
tate, o replică pozitivă. în 
esență ,este vorba de mo-

conomică 
întrevedem 
pot avea asupra producției 
din anul viitor. Pentru noi 
este clar că trebuie să gă
sim, încă de pe acum, so
luții de rezolvare a acestor 
probleme, dar avem nevoie

și nu e greu să 
ce consecințe

era o-

piele sintetică : 
deșeuri de 

suport tex- 
Deocamdatâ, 

dar le-am a-

să 
în 
cit 
ce

FILMUL „PUNE UMĂRUL"

LA BUNUL MERS AL PRODUCȚIEI
• Cadre din conducerea unor întreprinderi din sectorul 6 

al Capitalei invitate să privească pe ecran ceea ce puteau vedea 
mai de mult în propriile unități

• Controlul muncitoresc, derulînd filmul la fața locului, pune 
în evidență noi rezerve de îmbunătățire a organizării muncii

sare din apropiere. Acum 
linia cu pricina lucrează 
din plin, surplusul de aburi 
este livrat intreprinderii 
de fibre din sticlă, iar sa
rea va fi adăpostită într-o 
magazie aflată in construc
ție.

— în mare — observă 
Zamfir Tudorache, secre
tarul organizației de partid 
— putem spune că am cam 
lichidat conturile față de 
obiectivul aparatului de 
filmat. După unii, toate 
astea trebuiau să dureze 
luni de zile. Iată însă că

liza în condiții bune sarci
nile ce ne revin în anul 
viitor, în acest cincinal.

întreprinderea de nasturi 
și mase plastice. 
Voican. secretara 
tului de partid, explică : 
Nici nu se convocase ple
nara comitetului de partid 
al sectorului și noi trecu
sem la înlăturarea neajun
surilor. Cind am văzut ce 
se filma prin întreprindere, 
ne-am zis că nu mai este 
cazul să mai așteptăm pro
iectarea criticii pe ecran. 
Am declanșat o adevărată

Florica 
comite-

dul in care folosim mași
nile și suprafețele produc
tive. Cînd am fost vizitați 
de echipa de filmare, o 
bună parte din utilajele 
tehnologice erau complet 
oprite. Acum, nu mai stă 
nici unul, dar multe sînt 
folosite doar intr-o pro
porție mică. După cum nici 
atelierul de autoutilare, 
dotat cu un grup puternic 
de mașini producătoare, cu 
toate măsurile luate in ul
timul timp, nu este utilizat 
decît în mică măsură. Toa
te acestea afectează serios 
indicatorii de eficiență e-

de un sprijin efectiv din 
partea Centralei industriei 
pielăriei, cauciucului și în
călțămintei în aprovizio
narea cu materii prime și 
în contractarea producției. 
Repet : este vorba de un 
sprijin efectiv, nu de im
provizație, pentru că solu
ționarea problemelor res
pective nu mai suferă 
amînare.

întreprinderea de relon 
„Panduri".
survenite 
filmare se 
la prima 
deoarece atunci noua sec-

Aici schimbările 
de îndată după 
impun chiar de 
vedere. Firesc,

ție de țesătorie nu 
cupată decît pe jumătate cu 
războaie de țesut, iar acum 
este plină și toate — grație 
unei perfecte conlucrări cu 
constructorul — au intrat i- 
mediat în funcțiune. „Mulți 
au răsuflat ușurați, cînd 
ne-am văzut aici — obser
vă șeful de schimb Mihail 
Manolescu — dar greul de- 
abia de acum începe. Tre
buie să atingem foarte re
pede parametrii proiectați
— problemă deosebit de 
complexă, cu cît ea nu ține 
atît de mașini, cît de oa
meni, de creșterea lor. 
Succesul — este limpede
— nu depinde decît de. mo
dul în care vom ști să-i in
tegrăm pe noii 
producție, 
ștafeta din mers".

într -un mod similar s-au 
petrecut lucrurile și la 
noua secție, din șoseaua 
Viilor, a întreprinderii „Tî- 
năra gardă", unde, pentru 
recuperarea, unor întirzieri 
datorate constructorului, a 
fost pusă la punct o ade
vărată strategie de punere 
în funcțiune a mașinilor 
pe măsura încheierii diver
selor faze ale construcției. 
La „Inox" insă, în ciuda 
faptului că pelicula invita 
să se găsească grabnic so
luții pentru înlăturarea re
buturilor și a consumuri
lor exagerate de mate
rie primă, organizarea mai 
bună a muncii și me
canizarea unor operații e- 
fectuate în condiții neco
respunzătoare, colectivul 
de control n-a putut con
stata decît... unele intenții, 
care, pînă una-alta, 
dezmințite ‘ _
cînd cineva a întrebat 
ce, pentru rezolvarea unor 
probleme mai dificile, nu

veniți în 
să le predăm

erau
de fapte. Iar 

de

s-a apelat 
unități de 
vățămînt, 
n-a ezitat 
diat scepticismul : 
încercat mai de mult, dar 
degeaba". Au încercat și... 
au renunțat, în loc să mai 
încerce o dată și încă o 
dată, așa cum procedează 
cei ce vor neapărat să gă
sească în tot ceea ce fac o 
satisfacție deplină. Și este 
greu de crezut că aseme
nea oameni, pasionați pen
tru nou, nu sînt și la 
„Inox“. în consecință, co
lectivul de control și-a ex
primat speranța că-i va 
întilni la lucru în săptă- 
mina următoare...

Așadar, un «film, prezen
tat, in loc de referat, intr-o 
ședință de partid. Faptul 
nu mai are de mult aură 
de premieră. Ideea de a 
reveni însă pe urmele lui, 
de a-1 transforma intr-un 
instrument de control, 
precis și eficient (nu numai 
prin intermediul colective
lor anume constituite, ci și 
prin masa largă de oameni 
ai muncii din fiecare în-, 
treprindere, deoarece fil
mul va fi prezentat și în 
fața lor) asupra modului 
în care sînt transpuse în 
fapte țelurile pentru care 
pledează, merită toată a-, 
tenția. Mai întîi, pentru că
— așa cum ne spunea to
varășul Marin Nedelcu, 
prim-secretar al comitetu
lui de partid al sectorului
— impune un stil de mun
că de care avem nevoie 
acum, mai mult ca oricînd, 
și anume acela al urmări
rii rezolvării problemelor 
pînă la capăt.

la specialiști din 
cercetare și în- 
una din gazde 
să-și arate ime- 

„Am

D. TIRCOB
corespondentul „Scînteii1
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156 de ani de la nașterea lui Fr. Engels t V SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MAURITANIE[

împlinirea a 156 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels constituie 
pentru comuniștii români, pentru în
tregul nostru popor, un prilej de a-și 
exprima sentimentele de înaltă pre
țuire față de opera și activitatea stră
lucitului teoretician și conducător al 
proletariatului internațional, care, 
alături de Marx, a intrat pentru tot
deauna în istoria umanității ca unul 
din întemeietorii comunismului ști
ințific. întreaga viață și activitate a 
lui Fr. Engels reprezintă o pildă vie 
de consecvență revoluționară, de 
exemplară dăruire pentru cauza eli
berării clasei muncitoare, a tuturor 
celor exploatați și asupriți. Erudiția sa 
impresionantă, profunzimea gîndirii 
i-au permis lui Engels să înscrie con
tribuții dintre cele mai importante in

socială și națională. Interesul și aten
ția cu care Engels a urmărit organi
zarea politică a proletariatului român 
își găsesc o vie expresie în corespon
dența bogată și contactele personale 
pe care le-a avut cu fruntași ai miș
cării socialiste din România.

Pentru mișcarea muncitorească din 
țara noastră este un titlu de mân
drie faptul că și-a însușit de timpu
riu, la scurt timp după apariția lor, 
ideile socialismului științific, ceea ce 
a grăbit procesul de clarificare ideo
logică și de organizare politică, dez
voltarea legăturilor sale cu mișcarea 
muncitorească internațională. Și as
tăzi încă, primul program al mișcării 
noastre muncitorești, „Ce vor socia
liștii români", apărut in 1886, care 
s-a bucurat la timpul respectiv de

rii socialiste în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educa
tive asigură un cadru optim pentru 
transpunerea in viață a acestei ce
rințe, stabilind într-o viziune uni
tară sarcini precise pentru organiza
țiile de partid, pentru toți factorii e- 
ducativi din societatea noastră.

Partidul nostru concepe însușirea 
gîndirii materialist-dialectice nu ca 
simpla învățare mecanică a unor 
teze și idei generale, ci ca un proces 
complex de aplicare creatoare a a- 
cestora, pornind de la investigarea 
realităților vieții, a noilor cerințe ale 
dezvoltării sociale. O asemenea vi
ziune corespunde întru totul modului 
în care înșiși întemeietorii marxis
mului au privit teoria revoluționară, 
considerată nu ca o dogmă, o sumă

făptuirea cu succes a sarcinilor re
voluției și construcției socialiste in 
țara respectivă".

în acest spirit își desfășoară în
treaga sa activitate Partidul Comu
nist Român, deosebit de concludentă 
fiind perioada* ultimului deceniu. 
Faptul că această perioadă s-a în
scris drept cea mai fertilă, cea mai 
bogată în înfăptuiri din întreaga is
torie a construcției socialiste se da- 
torește vastei activități creatoare 
desfășurate de partid, de secretarul 
său general, pentru studierea schim
bărilor intervenite în viața economi- 
co-socială și elaborarea unor soluții 
noi, corespunzătoare etapei actuale.

în conducerea operei de construcție 
socialistă, partidul acordă o deosebită 
însemnătate științei, considerată pe

toate domeniile 
marxismului, iar 
după moartea ma
relui său prie
ten să dezvolte 
și să apere teoria 
revoluționară îm
potriva încercări
lor de a o dena
tura. Asemenea 
cuceriri istorice 
ale gîndirii uma
ne, cum sînt în
chegarea unei 
concepții științi
fice, unitare des
pre natură și so
cietate — mate
rialismul dialec
tic și istoric, care 
a reprezentat o 
profundă revolu
ție în filozofie — 
transformarea so
cialismului din 
utopie în știință, 
se datoresc deo
potrivă celor doi 
titani ai gîndirii 
și practicii revo
luționare. Ca și 
Marx, Engels a 
fost nu numai un 
mare savant și 
gînditor, ci și un 
luptător revolu
ționar înflăcărat, 
îndeplinind un

Dezvoltînd 
și înfăptuind 

gindirea creatoare 
materialist-dialectică

drept cuvînt un 
aliat de nădejde al 
comunismului, „o 
forță motrice din 
punct de vedere 
istoric, o for
ță revoluționară", 
după expresia lui 
Engels. Situarea 
fermă a științei 
la baza întregii 
activități de con
ducere socială a 
partidului, politi
ca de aplicare a 
cuceririlor tehni- 
co-științifice în 
toate sferele de 
activitate creează 
toate condițiile 
pentru ca știința 
să poată aduce a- 
cel „ajutor ma
siv". de care vor
bea Engels, la re
zolvarea noilor 
probleme pe care 
le ridică evoluția 
socială, să-și pu
nă mai bine in 
evidență virtuțile 
ei de forță de 
producție.

înfățișarea lu
mii de astăzi es
te, desigur, mult 
schimbată față de

DUMINICA, 28 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copii

10,00 Viața satului.
11.40 Bucuriile muzicii : Aniversări mu

zicale 1976 — Pablo Casals.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical (de la 14 la 15.30: 

Fotbal : România — Bulgaria, meci 
retur în finala Cupei balcanice. 
Transmisiune directă de la stadio
nul ,,23 August*4).

16.50 Film serial : Din tainele mărilor.
17.40 Drum de glorii.
19.00 Micul ecran pentru cei mici.
19.30 Telejurnal.
19.55 Avanpremieră.
20,00 Baladă pentru acest pămînt — Cti

torii pe Mureș.
20.20 Film artistic : „Sutjeska44 — pro

ducție a studiourilor iugoslave. 
Premieră TV. Premiul special al 
juriului — Moscova 1973.

22.25 Voci și melodii.
22.45 Telejurnal.
22.55 Telesport.

PROGRAMUL II
10,00—11.45 Matineu simfonic.
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.25 Ora melomanului.
21.20 Omul de lîngă tine.
21.40 Circ în aer liber.
22,05 Apa. obiect de studiu.
22.25 Profil teatral : V. Valentineanu.

LUNI, 29 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.20 Imagini din R.P. Albania.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Teleglob — Popasuri în Munte- 

negru.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.09 Viața economică.
21,00 Roman-foileton : ,,David Copper-

field44. Episodul IV.
21.55 Soarele și luna.
22,15 Nanda Devi.
22.55 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17,05 Marele și micul ecran.
19.00 Muzică ușoară.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii.
20.25 Ce știm și ce nu știm, despre...
20.55 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale.
21.45 Inscripții pe celuloid.

Excelenței Sale
Domnului MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice Mauritania
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania îmi oferă 

prilejul deosebit de plăcut de a vă transmite, în numele poporului român 
și ai meu personal, cele mai calde urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului mauritanian prieten urări de noi succese pe calea dez
voltării independente. .

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare stabilite 
între țările noastre se vor extinde și adînci în continuare, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Islamică 
Mauritania , sărbăto
rește astăzi cea de-a 
16-a aniversare a do- 
bîndirii independenței 
de stat. Țară vastă 
(peste 1 milion kmp), 
situată în vestul Afri
cii, Mauritania este 
locuită de un popor 
dîrz, care, după patru 
decenii de asuprire co
lonială, și-a redobin- 
dit, în 1960, ca urmare 
a unor lupte necurmate, 
neatîrnarea.

Al 16-lea an al in
dependenței coincide 
cu primul an al celui 
de-âl treilea plan de 
dezvoltare economică, 
care își propune o 
creștere de 4,5 ori a 
valorii globale a in
vestițiilor statului, 
comparativ cu prece
dentul plan. Aceasta se 
va traduce prin 40 000 
noi locuri de muncă, o 
bună parte dintre ele 
în agricultură, care 
continuă să rămînă 
sectorul de bază al e- 
conomiei. O atenție 
deosebită va fi acorda

tă creării unei industrii 
naționale, axată în 
special pe ramurile 
prelucrătoare. A in
trat în producție com
plexul siderurgic de la 
Nouadhibou, cu o ca
pacitate de prelucrare 
de 1,7 milioane tone, 
construit pentru a va
lorifica minereul de 
fier dîn zăcămîntul 
recent dat în exploa
tare de la Guelb — 
Mauritania ocupînd, 
de altfel; al doilea loc 
pe ansamblul conti
nentului african în ce 
privește exportul a- 
cestui minereu. Sînt în 
curs de realizare un 
complex siderurgic 
pentru cupru, la 
Nouakchott, capitala 
țării, și, de asemenea, 
o rafinărie de petrol, 
o fabrică de zahăr, o 
uzină textilă etc. In
tr-o țară In care 40 la 
sută din populație este 
sub 15 ani, este firesc 
să fie depuse eforturi 
Intense pentru dezvol
tarea învățămîntului

de toate gradele și for
marea de cadre na
ționale.

în spiritul bunelor 
relații pe care țara 
noastră le promovea
ză cu tinerele state 
ce-au pornit pe calea 
dezvoltării indepen
dente, între România 
și Mauritania, între 
Partidul Comunist 
Român și Partidul 
Poporului Mauritanian 
s-au stabilit legături 
de prietenie și co
laborare. întîlnirea de 
la București, din anul 
1974, dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moktar 
Ould Daddah. Declara
ția solemnă comună, 
Acordul de cooperare 
economică și tehnică 
semnate cu acest pri
lej constituie o bază 
trainică in vederea 
amplificării relațiilor 
bilaterale, in interesul 
reciproc, al cauzei pă
cii și progresului.

M. C.

rol de seamă în 
organizarea și conducerea luptei 
proletariatului pe plan internațional.

Ideile lui Marx și Engels au fost 
dezvoltate la începutul secolului nos
tru de Lenin, îmbogățite prin activi
tatea teoretică și concluziile practicii 
revoluționare a partidelor comuniste 
și muncitorești, devenind o armă 
teoretică de neînvins în lupta pen
tru transformarea revoluționară a so
cietății. Marile procese ale lumii de 
azi — edificarea cu succes a noii 
orînduiri sociale într-un șir de țări 
de pe toate continentele, prăbușirea 
sistemului colonial al imperialismu
lui și formarea pe ruinele lui a zeci 
de noi state independente, dezvolta
rea continuă a mișcării comuniste și 
muncitorești, creșterea fără precedent 
a luptei popoarelor pentru indepen
dență, pace și progres social, conco
mitent cu agravarea crizei generale a 
capitalismului, intrată într-o nouă 
fază — dovedesc că omenirea înain
tează neabătut pe calea întrevăzută 
cu claritate de Marx și Engels — ca
lea unor profunde înnoiri, menite să 
ducă în mod ineluctabil la socialism 
și comunism.

Engels a ajuns la generalizările 
sale teoretice studiind și urmărind 
cu stăruință procesele social-politice, 
evenimentele dintr-un șir întreg de 
țări, între care și țara noastră. Așa 
cum se remarcă în Programul Parti
dului Comunist Român, Marx și En
gels au acordat o atenție deosebită 
studierii istoriei României, au privit 
cu simpatie lupta eroică desfășurată 
de poporul român pentru eliberarea

aprecierea lui Engels, impresionează 
prin efortul de aplicare a tezelor 
marxiste la specificul țării noastre. 
Partidul politic al clasei muncitoare 
din România, creat în anul 1893, 
pe baza principiilor socialismului ști
ințific, și-a asumat misiunea istorică 
de a conduce lupta revoluționară 
pentru cucerirea puterii politice de 
către proletariat și celelalte mase 
muncitoare de la orașe și sate, pen
tru transformarea socialistă a socie
tății românești. Fidelitatea față de 
teoria marxistă, preocuparea de a o 
aplica în mod creator s-au afirmat 
ca o trăsătură fundamentală de-a lun
gul întregii evoluții a mișcării noas
tre muncitorești, constituind un fac
tor esențial al marilor victorii obți
nute de poporul muncitor, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în lupta de eliberare națională și so
cială, în construirea socialismului.

Este cunoscută atenția pe care o 
acordă partidul nostru dezvoltării 
conștiinței- socialiste a maselor, ca o 
latură esențială a operei de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate — aceasta presupunînd, 
înainte de toate, însușirea materia
lismului dialectic și istoric, a teoriei 
marxist-leniniste, care înarmează 
partidul, masele celor ce rhuncesc 
cu cunoașterea legilor obiective ale 
dezvoltării sociale, cu metoda știin
țifică de analiză a realităților țării și 
ale lumii în ansamblu. Programul de 
de măsuri pentru aplicarea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea și ale Con
gresului educației politice și al cultu-

de adevăruri finite, ci ca o învăță
tură vie, dinamică, în continuă dez
voltare. „Un sistem de cunoaștere a 
naturii și a istoriei, atotcuprinzător 
și încheiat odată pentru totdeauna — 
scria Engels — este în contradicție cu 
legile fundamentale aie gîndirii dia
lectice". Pentru filozofia dialectică — 
aprecia el — „nimic nu este defi
nitiv, absolut, sacru", sarcina ei este 
de a studia „procesul continuu al de
venirii" ; însăși aplicarea concretă a 
principiilor generale „va depinde 
pretutindeni și întotdeauna de îm
prejurările istorice date".

Abordarea în spirit creator a teo
riei revoluționare se impune cu atît 
mai mult în zilele noastre, cînd 
transformările profunde care au loc 
în lume, imensa diversitate a con
dițiilor în care se desfășoară proce
sul revoluționar mondial ridică în 
fața partidelor comuniste și muncito
rești, a forțelor revoluționare, pro
bleme noi, ce nu-și pot găsi soluțio
narea în gindirea și practica socială 
din trecut. în acest sens sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu necesi
tatea ca „activitatea fiecărui partid 
să se bazeze pe studierea aprofun
dată, in spiritul teoriei științifice a 
lui Marx, Engels, Lenin, a realități
lor concrete din fiecare țară, a parti
cularităților specifice ale fiecărui 
popor și etape istorice. Numai astfel 
un partid poate deveni cu adevărat 
exponentul clasei muncitoare din 
rîndurile căreia s-a ridicat, al po
porului în mijlocul căruia acționea
ză. Numai astfel el poate asigura în-

aceea din timpul 
lui Engels. Pe harta politică a 
lumii au apărut statele socia
liste ; s-au prăbușit vechile imperii 
coloniale, pe ruinele lor făurindu-se 
zeci de state noi, independente. Vo
ința popoarelor de a fi deplin stăpî- 
ne pe propria soartă se afir
mă astăzi, mai puternic ca ori- 
cînd, ca 'un factor determinant al 
progresului omenirii, ca o condiție 
sine qua non pentru dezvoltarea 
unor raporturi trainice și echitabile. 
Cu atît mai actuală apare în aceste 
condiții ideea enunțată de Engels, care 
considera independența națională 
drept „o condiție a oricărei dezvol
tări sănătoase și libere" și totodată 
temelia sigură a unei, colaborări a 
națiunilor, în cadrul căreia „dezvol
tarea liberă a fiecăreia este condiția 
pentru dezvoltarea liberă a tuturora". 
Sînt principii pe care Partidul Co
munist Român, România socialistă le 
înfăptuiesc neabătut în politica lor, 
îmbinînd indisolubil întărirea pro
priei independențe cu solidaritatea 
iriternaționalistă, așezind la temelia 
relațiilor cu celelalte state respec
tarea egalității în drepturi, a inde
pendenței și suveranității naționale, 
a dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele.

Omagiul cel mai de preț pe care ÎI 
aducem memoriei lui Friedrich En
gels, operei sale nemuritoare constă 
în înfăptuirile noastre tot mal mari, 
tot mai impunătoare pe calea con
struirii socialismului și comunismu
lui în România.

Paul DOBRESCU
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cultăți au trecut la reorganizarea șl 
consolidarea formațiilor și cercurilor 
artistice existente, la înființarea de 
formații și cercuri noi, la depistarea 
de noi talente din rîndul oamenilor 
muncii, în așa fel incit să nu existe, 
practic, unitate economică sau insti
tuție fără formații cultural-artistice 
și cercuri de creație, constituite în 
conformitate cu CONCURSURILE 
FESTIVALULUI, care prevăd :

— în domeniul creației : concursuri 
de poezie, proză, dramaturgie, publi
cistică, muzică (revoluționară și pa
triotică, ușoară, de fanfară), coregra
fie (balet, dans nou cu temă), artă 
plastică (pictură, sculptură, grafică, 
arte decorative, cineamatorism și artă 
fotografică), artă populară (costume, 
țesături, cusături, ceramică, crestă
turi în lemn, împletituri, lucrări în 
piele, pictură pe sticlă) ;

— în domenitil interpretării : în
treceri de teatru, muzică revoluționa
ră și patriotică, fanfare, muzică de 
cameră, muzică ușoară, muzică popu
lară, balet și dans cu temă, dans 
popular, estradă, satiră și umor, bri
găzi artistice, teatru de păpuși și ma
rionete, montaje literare și recitaluri 
de poezie.

Este o activitate vie, efervescentă, 
care a făcut să sporească numărul 
manifestărilor, să se diversifice con
ținutul și modalitățile lor, să fie re

vigorate cele tradiționale și să apară 
manifestări noi, rod al însuflețirii și 
fanteziei oamenilor muncii.

Sînt create, astfel, condițiile de a 
fi îndeplinite, conform Regulamen- 
tului-cadru. OBLIGAȚIILE FORMA
ȚIILOR ARTISTICE PENTRU ÎN
TREAGA PERIOADA DE DESFĂ
ȘURARE A FESTIVALULUI :

— fiecare formație are îndatorirea

în mod firesc, o activitate de ase
menea amploare presupune OBLI
GAȚIA ÎMBOGĂȚIRII reperto
riului, A POPULARIZĂRII și 
RASPINDIRII LUI. în acest sens, 
Regulamentul-cadru stipulează înda
torirea uniunilor și asociațiilor de 
creație, a revistelor literar-artistice 
șl ziarelor, a editurilor, de a stimula 
activitatea creatorilor profesioniști și

„CINTAREA ROMÂNIEI"
să prezinte în fața publicului cel pu
țin un spectacol pe lună ;

— echipele de teatru vor prezenta, 
anual, în premieră, una-două piese 
într-un act ;

— formațiile corale și orchestrale 
vor aborda, anual, șase-opt cintece 
noi ;

— formațiile coregrafice își vor îm
bogăți, anual, repertoriul cu trei-pa- 
tru dansuri populare și, respectiv, 
unul-două dansuri noi cu temă ;

— brigăzile artistice vor prezenta,
anual, două-trei programe în pre
mieră ; 1

— formațiile de montaje literare 
vor pregăti, anual, unul-două pro
grame noi.

amatori, de a tipări material de re
pertoriu pentru formațiile angrenate 
in festival.

De asemenea, desfășurînd o activi
tate sporită — care va trebui mereu 
intensificată — INSTITUȚIILE AR
TISTICE PROFESIONISTE ACORDA 
SPRIJIN CALIFICAT ARTIȘTILOR 
AMATORI, colaborînd cu aceștia 
pentru ridicarea nivelului calitativ al 
spectacolelor. De altfel, participarea 
formațiilor profesioniste la festival 
va fi apreciată și în funcție de spri
jinul acordat artiștilor amatori, de 
eficiența acestui sprijin.

în acest context, de largă și însu
flețită activitate spirituală, este 
semnificativ faptul că manifestările

cuprinse în festival nu se reduc la 
reprezentații spectaculare, ci, potri
vit prevederilor Regulamentului-ca- 
dru, sînt însoțite de UN BOGAT 
PROGRAM DE MANIFESTĂRI PO
LITICO-EDUCATIVE menite să an
treneze o participare diversă, multi
laterală a oamenilor muncii : dezba
teri pe teme politico-ideologice și 
cultural-artistice* întîlniri ale artiști
lor cu publicul, expoziții plastice, de 
artă populară, ale gazetelor de perete 
și satirice, gale de filme etc.

Știind că de modul în care se 
desfășoară prima etapă depinde buna 
reușită a întregului festival, este de 
datoria tuturor forurilor organiza
toare, a tuturor organizațiilor de par
tid, a tuturor formațiilor participante 
și a tuturor oamenilor muncii — po
tențiali participant Ia festival — să 
acorde atenția cuvenită etapei de 
masă, dînd tuturor activităților pro
funzime, amploare și continuitate, 
dînd fiecărei manifestări un conținut 
bogat în idei, o strălucire a expresiei 
artistice care să transmită în mod 
convingător mesajul educativ, uma
nist revoluționar al artei și culturii 
noastre socialiste. Festival al muncii 
și al creației libere a poporului nos
tru, „Cîntarea României" trebuie să 
aducă, de-a lungul etapelor sale, sub 
cupola întregii țări, pe fundalul cin- 
tccului și versului înaripat, raportul, 
esențial, al împlinitor constructiv- 
productive.

în sălile de la parter 
ale Muzeului de artă al 
republicii s-a deschis 
expoziția 200 de ani de 
pictură la Dresda, meni
tă să ofere publicului ro
mânesc o. imagine cu
prinzătoare a uneia din
tre cele mai importante 
școli artistice naționale 
germane din secolele 19 
și 20.

Din cele circa 100 de' 
lucrări prezentate se 
desprinde în mod deose
bit un mănunchi de o- 
pere care reușește să dea, 
în parte, măsura a ceea 
ce a însemnat ca centru 
artistic metropola saxonă 
de-a lungul timpului. 
Două mari pînze de Ca
naletto reprezentînd ve
deri ale Dresdei se nu
mără printre piesele de 
rezistență ale expoziției, 
dar ele afectează mai 
puțin direct pictura pro- 
priu-zis germană. In 
schimb, pătrundem în 
miezul acestei picturi, 
de un accent atît de par
ticular, în fața pînzelor 
lui Caspar David Frie
drich : Mormînt tumular 
toamna și, mai ales, Sea
ră pe litoralul Mării Bal
tice, opere profund ca
racteristice pentru ro
mantismul german. Inte
resant din acest punct 
de vedere este și cercul 
din jurul lui Friedrich, 
constituit din colegi și 
discipoli, cu preponde
rență peisagiști, și numă- 
rînd pictori ca Ernst 
Ferdinand Oehme, Carl 
JuliuS von Leypold, Carl

Gustav Cams și norve
gianul Johan Christian 
Clausen Dahl, ultimul 
profesor la Academia din 
Dresda, cu multă și sa
lutară autoritate în epocă.

Cu o generație mai tîr- 
ziu se afirmă, de astă 
dată ca portretist, și în 
limita unor tendințe încă

Femeie cu mască și Na
tură statică cu fructe.

Printre artiștii cei mai 
de prestigiu din expoziție 
se remarcă, de asemenea, 
Max Pechstein, cu un 
admirabil Peisaj la Ma
rea Baltică, și Otto Dix, 
cu trei pînze, dintre care 
în primul rînd cunoscu-

Picturi din 
galeriile Dresdei

pronunțat academice, 
Ferdinand von Râyski 
cu Portretul lui Oswald 
von Schonberg. Pentru 
secolul 19, punctul culmi
nant al mișcării picturale 
din Dresda rămîne totuși 
cel atins de momentul 
romantic.

O altă culme a Dresdei 
o reprezintă celebra gru
pare Die Briicke, ai că
rei exponenți marchează 
— în cadrul mai general 
al expresionismului ger
man — un punct de coti
tură în arta europeană a 
secolului 20. Karl 
Schmidt-Rottluff figu
rează cu două lucrări 
care permit să ne facem 
o idee întru totul cores
punzătoare aportului său:

tul Portret • de familie. 
Cit privește pictorii strict 
contemporani, Ernst Has- 
sebrauk, în Vedere din 
Dresda de pc podul Dr. 
Rudolf-Friedrieh, se ma
nifestă ca un continuator 
de succes al facturii di
namice și al tendințelor 
coloristice promovate odi
nioară de Oskar Kokos
chka.

Expoziția 200 de ani de 
pictură la Dresda este 
desigur o manifestare in
structivă pentru publicul 
românesc, dornic să cu
noască mai bine viața și 
mișcarea artistică germa
ne ; totuși, în raport cu 
importanța reală pe plan 
mondial și național a șco
lii din Dresda și ținînd

seama de ceea ce poate 
fi văzut la faimoasa Ga
lerie der Neuen Meister, 
selecția lucrărilor nu ne 
apare îndeajuns de repre
zentativă. Contribuie pro
babil la aceasta și coin
cidența care face ca în 
momentul de față multe 
din capodoperele acestei 
școli, aparținînd muzeului 
din Dresda, să figureze 
la Expoziția romantismu
lui german, deschisă re
cent la Paris, în sala 
„Orangerie" a Muzeului 
Louvre.

★

în sala Ateneului ex
pune 64 de lucrări (pic
turi in ulei și acuarele), 
un artist din Republica 
Democrată Germană: Ot
to Niemeyer-Holstein. 
Sînt în parte portrete și 
flori, dar marea majori
tate a tablourilor repre
zintă peisaje, gen ce pare 
să corespundă mai bine 
temperamentului pictoru
lui, a cărui sensibilitate 
își află expresia cea mai 
fericită cînd e vorba de 
opere ca Peisaj marin 
(1969) și Mare furtunoasă 
(1974), imagini sugestive, 
dominate de armoniile 
sihastrului sau brunului. 
O lucrare mai veche, 
Drumul pescarilor (1931), 
pune la rîndul ei in va
loare capacitatea de a 
exprima cu concizie și 
simplitate, în accente 
ușor melancolice, marca
te de nuanțele verdelui 
surd, un colț de natură 
evocator.

Radu BOGDAN

ROMÂNIA-FILM prezintă o producție a Casei de filme unu
„TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI"

Scenariul : Alexandru Ivasiuc, Roxana Pană, după romanul „Apa" de Alexandru Ivasiuc. Regia : Dinu Tă- 
nase. Imaginea : Dinu Tănase, Doru Mitran. Decoruri : arh. Aureliu Ionescu. Costume : Oltea Ionescu. Mon
tajul : Rodica Fălcoianu. Sunetul : ing. Bujor Suru : Cu : Petre Gheorghiu, George Constantin, Ion Caramitru, 
Amza Pellea, Gheorghe Dinică, Gabriel Oseciuc, Constantin Codrescu, GyBgy Kovacs, Irina Petrescu, Maria 
Cupcea, Fory Etterle, Paul Lavric, Ovidiu Iuliu Moldovan. Film realizat în studiourile Centrului de producție 

cinematografică „București"

(Urmare din pag. I)
s-au bucurat de înalte aprecieri cu 
prilejul întîlnirilor la cel mai înalt 
nivel de la București ; tocmai aces
te realizări în dezvoltarea econo
mică a tărij constituie baza mate
rială, potențialul economic care per
mite intensificarea legăturilor de 
colaborare internațională, sporesc 
prestigiul României socialiste. Prin 
faptele lor de zi cu zi, oamenii mun
cii, strîns uniți în jurul partidului, 
înfăptuiesc, pe toate planurile, hotă- 
ririle Congresului al XI-lea al 
P.C.R. — de la lucrările căruia s-au 
împlinit, în aceste zile, doi ani — 
asigurind progresul economic al pa
triei și creșterea necontenită a nive
lului de trai al întregului popor. în 
contextul acestor preocupări, al 
eforturilor pentru transpunerea în 
practică a măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie a.c. se înscriu acțiunile pe 
multiple planuri desfășurate în in
dustrie, în agricultură, pe șantiere, 
în institute de cercetări și proiec
tări în vederea încheierii cu succes 
a acestui an și pregătirii în bune 
condiții a activității productive în 
anul viitor.

Din toate colțurile țării primim 
știri despre succesele obținute de 
oamenii muncii din industrie. Cîteva 
zeci de întreprinderi au anunțat, de 
pe acum, realizarea planului anual ; 
sute și sute de unități au obținut 
în 11 luni ale anului însemnate spo
ruri, peste prevederi, la producția 
fizică ; pe ansamblul economiei 
producția industrială sporește cu 
peste 11 la sută față de anul trecut ; 
numai producția industrială supli
mentară realizată în primele 10 luni 
din acest an echivalează cu o treime 
din producția întregului an 1950.

Remarcabile sînt și realizările ob

ținute de oamenii muncii de 1? sate 
în campania agricolă de toamnă. în 
această săptămină, practic, s-a în
cheiat recoltarea porumbului și a 
sfeclei de zahăr, roadele acestei 
toamne bogate sînt la adăpost, ob- 
ținîndu-se cea mai mare producție 
de cereale din istoria țării. Prin 
desfășurarea ei, campania agricolă 
din toamna aceasta a demonstrat, 
încă o dată, cit de importantă este 
munca politico-organizatorică de
pusă de organele și organizațiile de 
partid, cit de mare este rolul pe 
care îl joacă comuniștii in mobili
zarea tuturor forțelor satului pen
tru efectuarea în bune condiții a tu
turor lucrărilor agricole, chiar dacă 
timpul este nefavorabil.

Cu spor și hărnicie s-a muncit și 
pe șantiere pentru accelerarea rit
mului de lucru și atingerea stadiilor 
fizice necesare punerii în funcțiune 
a tuturor obiectivelor cuprinse în 
planul pe 1976, obiective pe produc
ția cărora economia națională con
tează încă din primele zile ale anu
lui viitor. în același timp, umăr la 
umăr cu proiectanții, constructorii 
au continuat acțiunea de reevaluare 
a proiectelor noilor obiective în sco
pul stabilirii unor soluții construc
tive mai economice. Știrile din a- 
ceastă săptămină confirmă că. prac
tic, nu există șantier sau obiectiv 
unde, printr-o exigentă și responsa
bilă reexaminare a soluțiilor con
structive, să nu poată fi identificate 
și valorificate importante economii 
de materiale — ciment, oțel-beton 
ș.a., resurse ce vor fi utilizate, în 
bună măsură, pentru realizarea, pes
te prevederile inițiale ale cincinalu
lui, a circa 160 000 de locuințe, deci 
direct în folosul oamenilor muncii.

Desigur, sînt numai cîteva din în
făptuirile de seamă obținute de po-

CROFJICA SĂPTĂMÎNlh

porul nostru pe tărîm economic în 
cele 11 luni care au trecut din acest 
prim an al cincinalului. Care este 
semnificația politică a acestor rea
lizări de seamă 1 Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la mitingul 
prieteniei româno-sovietice, reali
zările obținute în îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare economică 
și socială a țării demonstrează forța 
creatoare a clasei muncitoare, a po
porului nostru, deplin stăpîn pe 
destinele sale, care înfăptuiește în 
mod conștient politica Partidului Co
munist Român, politică ce se bazează 
pe aplicarea creatoare a principiilor 
marxist-leniniste la condițiile con
crete ale României. Pe deplin con
vinși că succesele obținute în dez
voltarea economici asigură progresul 
și prosperitatea patriei și, în aceiași 
timp, contribuie la întărirea autori
tății și prestigiului socialismului în 
lume, comuniștii, oamenii muncii 
din întreaga țară acționează și vor 
acționa, neprecupețind nici un efort, 
pentru a încheia cu succes planul 
pe întregul an 1976. creind astfel 
condiții pentru înfăptuirea în bune 
condiții a sarcinilor în cel de-al 
doilea an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. a Directivelor 
Congresului al XI-lea al partidului 
nostru.

Ia hteresul 
colaborării 

și înțelegerii 
internaționale

Evenimentele înregistrate și în 
acest timp pe arena internațională 
relevă cu pregnanță necesitatea de a 
acționa cu hotărîre pentru consolida
rea cursului spre destindere, dezvol
tarea colaborării și înțelegerii inter
naționale, soluționarea problemelor 
majore ale lumii de azi, potrivit in
tereselor popoarelor și păcii.

în acest cadru, extinderea legătu
rilor economice internaționale se 
afirmă ca un imperativ de prim or
din, atît pentru țările angajate in 
efortul de lichidare a subdezvoltării, 
cit și pentru țările dezvoltate. Dez
baterile care au loc în aceste zile în 
cadrul sesiunii anuale a Acordului 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) pun puternic în evidență 
că menținerea și accentuarea decala
jelor economice, a stării de subdez
voltare, persistența și chiar re
crudescența fenomenelor de criză din 
țările dezvoltate — inflație, rece

siune, șomaj, deficitul balanțelor co
merciale și de plăți — produc adinei 
perturbări în economia mondială, cu 
serioase consecințe asupra nivelului 
de trai al populației, stabilității eco
nomice și păcii mondiale. Din pă
cate, din aceste realități nu sînt 
trase încă concluziile ce se impun 
— așa cum o arată, de pildă, faptul 
că lucrările Conferinței de la Paris 
asupra cooperării economice interna
ționale a 8 state industrializate și 19 
țări în curs de dezvoltare bat 
pasul pe loc. Cu atît mai necesară 
devine intensificarea eforturilor 
pentru a se obține realizarea unor 
măsuri efective în direcția dezvoltă
rii largi a comerțului și colaborării 
economice, fără restricții și discrimi
nări, a asigurării accesului tuturor 
țărilor la tehnologiile moderne, în 
cadrul marii opere de edificare a 
unei noi ordini economice, bazată pe 
relații echitabile — deziderat pentru 
Înfăptuirea căruia țara noastră mili
tează neabătut.

Un rol esențial în această privință, 
ca și în toate celelalte probleme care 
confruntă omenirea, revine Organi
zației Națiunilor Unite — și toc
mai de aceea România a acționat și 
în cadrul actualelor lucrări ale se
siunii Adunării Generale, pentru 
creșterea rolului și eficienței organi

zației mondiale — așa cum o de
monstrează rezoluția prezentată în 
acest scop și care a întrunit consen
sul unanim al țărilor membre.

Afirmarea rolului O.N.U., creș
terea prestigiului ei sînt strîns le
gate de universalizarea organizației 
— ceea ce implică participarea tutu
ror statelor îndreptățite să devină 
membre. Constituie, de aceea, un 
fapt pozitiv că în cursul acestei 
săptămini în Consiliul de Securitate 
a fost adaptată rezoluția, propusă de 
România și de alte state, privind 
admiterea în O.N.U. a Republicii 
Populare Angola. Este de așteptat ca, 
în același spirit, problema candida
turii Republicii Socialiste Vietnam — 
blocată prin vetoul american — 
să-și găsească, de asemenea, rezol
varea favorabilă.

Produce o vie satisfacție faptul că 
In cursul săptămînii procesul de 
normalizare a situației din Liban a 
continuat favorabil, creindu-se tot 
mai mult premise pentru a se trece 
la opera de reconstrucție a țării. Cu 
atît mai necesar este în prezent 
să se intensifice eforturile pentru 
reglementarea globală a conflictului 
din Orientul Apropiat, în cadrul 
Conferinței pentru pace de la Ge
neva, a cărei reconvocare se impune 
fără întîrziere. Avînd în vedere că 
soluționarea problemei poporului 
palestinean este o componentă esen
țială a unei păci trainice' și durabile 
în această regiune, sînt semnificative 
atît Rezoluția adoptată de Aduna
rea Generală, care conține recoman
dări menite să asigure un progres 
rapid spre rezolvarea acesței proble- 
me, cit și declarațiile Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
potrivit cărora la apropiata întrunire 
• Consiliului Național Palestinean

va fi luată in dezbatere posibilitatea 
proclamării unui stat palestinean în 
zona Iordanului și Gâzei, precum ți 
eventualitatea creării unui guvern 
palestinean in exil.

în ceea ce privește evoluțiile din 
Spania, urmărite cu viu interes de 
opinia publică, săptămină încheiată 
a fost marcată de precizările făcute 
de un șir de forțe politice cu pri
vire la poziția lor față de referen
dumul ce urmează să aibă loc în 
scopul ratificării reformelor politice 
preconizate de guvern. Atît forte de 
opoziție, cit și o parte a presei le
gale consideră că, in condițiile in 
care grupări politice de stingă, în 
primul rînd Partidul Comunist din 
Spania, sînt în mod automat ex
cluse de la participare, un aseme
nea referendum nu ar face decît să 
falsifice voința alegătorilor. Preci- 
zîndu-și poziția, P.C. din Spania a 
subliniat că în cazul cînd nu se vor 
asigura libertățile politice și cetățe
nești pentru forțele democratice, nu 
rămîne decit alternativa abținerii de 
la participarea la referendum. După 
cum se vede, cursul spre democra
tizare a vieții publice în această 
țară nu este deloc neted și dezvol
tarea lui reală reclamă eforturile 
unite ale tuturor forțelor democra
tice și progresiste.

în general, acțiunea conjugată a 
acestor forțe, atît pe plan național, 
cit și pe plan internațional, se afir
mă ca o cerință fundamentală a În
tregii evoluții contemporane, faptele 
atestînd că acesta este mijlocul cel 
mai sigur și eficace pentru înfăp
tuirea aspirațiilor înaintate ale po
poarelor.

V. SALAGEAN
I. FINTINAJtU
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă Domnule Președinte,
Mesajul dumneavoastră cald și prietenesc a fost primit cu 

recunoștință, el constituind pentru mine o încurajare, acum, cînd mă 
pregătesc să preiau președinția.

Privesc înainte spre colaborarea cu dumneavoastră pentru întă
rirea legăturilor de prietenie dintre cele două țări ale noastre.

Vă rog să primiți aprecierile mele, odată cu asigurarea celei mai 
înalte considerațiuni.

Cu sinceritate,
JIMMY CARTER

Noi cărți de
Cititorilor interesați de cartea de 

artă, de literatura de largă informare 
privind mari perioade ale civilizației 
românești și universale le sînt de
dicate cîteva noi volume.

Monumente românești aparținînd 
stilului ce și-a cîștigat un loc aparte 
în arta românească constituie sub
stanța unei monografii semnate de 
Florentin Popescu — „Ctitorii brîn- 
covenești" (Editura sport-turism). 
Imbrăcînd forma unor eseuri despre 
arta brîncovenească, volumul pre
zintă cîteva monumente de mare va
loare, precum : Palatul de la Mogo- 
șoaia. Castelul de la Potlogi, locurile 
din București legate de numele dom
nitorului Constantin Brîncoveanu.

Profesorul Reynaldo Dos Santos, 
președintele Academiei de arte fru
moase din Portugalia, se face cunos
cut cititorilor noștri prin volumul 
„Istoria artei portugheze", apărut la 
editura ..Meridiane". Scrisă cu exi
gența omului de știință, cartea de
butează cu epoca romanică și gotică, 
cînd arta portugheză începe să ca-

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

Sărbătoarea majoratului
La clubul tineretului din orașul 

Vaslui au început manifestările con
sacrate sărbătorii majoratului. Cu a- 
cest prilej tinerii care împlinesc 
vîrsta de 18 ani sînt felicitați de or
ganizația U.T.C. și de părinți. Un 
mare grup de tineri a participat cu 
acest prilej la o dezbatere despre 
„responsabilitatea socială și politică 
a cetățeanului major al patriei 
noastre". La discuții au luat parte 
activiști de partid și de stat, fruntași 
în întrecerea socialistă, oameni de 
cultură și artă. Manifestări similare 
au loc și în școli, întreprinderi și in
stituții, la căminele culturale precum 
și la casele de cultură. Celor aproa
pe 10 000 de tineri din Vaslui, Bîr- 
lad, Huși, Negrești precum și din 
satele vasluiene, care împlinesc vîr
sta de 18 ani, li se dedică ample ma
nifestări politico-educative desfășu
rate sub genericul „Zilele majoratu
lui". (Crăciun Lăluci).

Comenzi pentru ore fixe
Alături de cooperația meșteșugă

rească și cea de consum, unitățile 
comerțului de stat din județul Timiș 
își extind continuu gama serviciilor 
pentru populație. In prezent, la Ti
mișoara, o mare casă de comenzi și 
un număr de 18 unități alimentare 

istoria artei
pete dimensiuni specifice, și merge 
cu analiza pînă în secolul al XX-lea.

O incursiune într-o altă perioadă 
a trecutului omenirii este realizată 
de volumul lui Jean Deshayes „Ci
vilizațiile vechiului Orient". Sînt sin
tetizate aici informații și comentarii 
asupra civilizațiilor din Creta pînă 
în valea Indului, din preistorie pînă 
la începutul erei noastre, date pre
zentate în lumina celor mai noi cer
cetări arheologice. Autorul reconsti
tuie, așadar, mesajul artistic pe care 
ni-1 transmit peste milenii civiliza
țiile mesopotamică, persană, cretană, 
ahemenidă ș.a.

Nu mai puțin atractivă este car
tea „Miniatura irlandeză" de Virgi
nia Cartianu (editura „Meridiane"). 
Rezultat al unor cercetări întreprinse 
de autoare în Irlanda, ca și al con
sultării unei vaste bibliografii, vo
lumul reproduce unele dintre cele 
mai importante piese adăpostite la 
National Museum of Ireland și la 
Trinity College din Dublin.

(Agerpres)

asigură transportul mărfurilor la do
miciliul clienților, între aceștia nu- 
mărîndu-se zilnic cîteva mii de abo
nați pentru aprovizionarea cu lapte. 
Sistemul de comenzi la ore fixe este 
practicat, de asemenea, de 117 unități 
de alimentație publică, cofetării etc., 
iar opt magazine alimentare preiau 
comenzi scrise de la angajații din 
unitățile industriale timișorene. Și. 
pentru că ne aflăm în sezonul rece, 
vom aminti și faptul că au fost în
ființate șase unități specializate pen
tru tăiatul și transportul lemnelor la 
domiciliu. Programele de măsuri ale 
unităților comerciale timișorene pre
văd, pentru anii viitori, extinderea 
și diversificarea serviciilor. (Cezar 
Ioana).

Vestigii geto-dacice 
la Trivale-Moșteni

Celor trei cetăți geto-dacice de la 
Zimnicea, Albești și Orbească de 
Sus, descoperite pe raza județului 
Teleorman, li s-a adăugat recent încă 
una, cea de la Trivale — Moșteni, 
fortificată cu două șanțuri și două 
valuri de apărare din pămînt. Săpă
turile efectuate de Institutul de ar
heologie din București și Muzeul de 
istorie din Alexandria au scos la 
iveală și aici o mare cantitate de 
ceramică locală geto-dacică. Vestigii

Cronica
Sosirea delegației Parti

dului Elvețian al Muncii. 
Sîmbătă seara a sosit la București 
pentru a efectua o vizită în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R., 
o delegație a Partidului Elvețian al 
Muncii, condusă de Andre Hediger, 
membru al Biroului Politic al par
tidului. Din delegație fac parte 
Hasmin Marguerite Trub și Benjamin 
Degen, membri ai C.C. al P.E.M.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația elvețiană a fost întîmpinată 
de tovarășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Ministrul muncii și aface
rilor sociale din Kuweit, 
șeicul Salem Al-Sabah, fiul emiru
lui statului Kuweit, care a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit, 
sîmbătă dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Petre 
Lupu, ministrul muncii, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane ofi
ciale.

La invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S. 3 soslt in 
Capitală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-română condusă de 
Vladimir Ivanovici Konkin, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pentru 
învățămîntul tehnico-profesional din 
U.R.S.S., de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., care va parti
cipa la acțiunile din cadrul Decadei 
învățămîntului tehnico-profesional 
sovietic organizate în țara noastră.

dacice au mai fost descoperite în lo
calitățile Lunca — Pleașov, Frăsinet, 
Troianu, Alexandria, Teleormanul și 
Băcălești. (I. Toader).
100 case pentru specialiștii 

din agricultură
în comunele Vlădeni și Horlești 

din județul Iași s-a dat zilele aces
tea în folosință cîte o casă a spe
cialiștilor din agricultură. Acestea, 
blocuri moderne, cu etaj, aduc 
localităților respective un plus de 
frumusețe și modernizare. în total, 
în județul Iași sînt peste 100 de case 
ale specialiștilor din agricultură. 
(Manole Corcaci).

Noi cantine-restaurant
Recent s-a încheiat construcția 

dantinei-restaurant de pe lingă Fila
tura de bumbac din Slobozia. Cei 
1 000 de angajați de aici vor putea 
servi zilnic trei mese. Tot în zona 
industrială a orașului este în stadiu 
de finisare cantinele-restaurant ale 
lucrătorilor de la I.C.I.L. Ialomița și 
de la întreprinderea de ulei. Astfel 
— a declarat tovarășul Ioniță Duță, 
secretar al consiliului județean al 
sindicatelor — construirea cantine- 
lor-restaurant în orașul Slobozia a 
fost rezolvată. (Lucian Ciubotaru).

zilei
La București a fost sem-

Planul de colaborare în dome
niul controlului calității și metrolo
giei pe anul 1977 între Inspectoratul 
general de stat pentru controlul ca
lității produselor din Republica So
cialistă România și Comitetul de stat 
pentru standardizare din R. P. Bul
garia.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului de stat al 
afacerilor externe al Republicii Isla
mice Mauritania, Hamdi Ould Mouk- 
nass, cu prilejul aniversării Zilei 
naționale a țării sale.

Zilele artei teatrale din 
R.D.G. La Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" a avut loc, sîmbătă di
mineața, o conferință de presă cu 
prilejul organizării în țara noas
tră a Zilelor artei teatrale din 
R. D. Germană. Despre impor
tanța acestei manifestări, ca și 
a Zilelor dramaturgiei românești, 
care au avut loc de curînd în R.D. 
Germană, expresii ale bunelor re
lații dintre cele două țări, au 
vorbit Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, și Hans 
Rainer John, secretar al Uniunii 
oamenilor de teatru din R. D. Ger
mană, redactor-șef al revistei „Thea
ter der Zeit". în continuare, Ruth 
Berghaus, directoarea Teatrului 
„Berliner Ensemble", și dr. Gerd 
Beinemann, director general al Tea
trului Național German din Weimar, 
care ne vizitează țara, au prezentat 
activitatea acestor două cunoscute 
ansambluri artistice. Oaspeții din 
R.D.G. au răspuns apoi întrebărilor 
puse de ziariști.

Sesiune omagială. In ca‘ 
drul aniversărilor organizate la reco
mandarea UNESCO, cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui Viktor Kaplan, inventatorul ceh 
al turbinei care ît poartă numele, la 
Muzeul tehnic din Capitală a fost 
organizată sîmbătă o sesiune oma
gială.

Au rostit alocuțiuni Zdenek Glac, 
prim-secretar al Ambasadei Ceho
slovaciei la București, și acad. prof. 
Remus Răduleț, membru al Biroului 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO. în continuare, prof. dr. 
doc. Dorin Pavel a vorbit despre via
ța și contribuția marelui inventator 
ceh la evoluția turbinelor hidraulice.

Cu același prilej, într-una din să
lile muzeului a fost inaugurată o 
expoziție ce ilustrează prin cărți, fo
tografii și machete activitatea Iui 
Viktor Kaplan.

Consfătuirea republicană 
„Școala și protecția muncii". Ieri 
s-au încheiat la Timișoara lucră
rile Consfătuirii republicane pri
vind activitatea de protecție a mun
cii în instituțiile de învățămînt, or
ganizată de Uniunea sindicatelor din 
învățămînt. știință și cultură. Minis
terul Muncii și Ministerul Educației 
și învățămîntului. La dezbateri au 
luat parte reprezentanți ai unor mi
nistere, ai consiliilor județene ale 
sindicatelor, ai inspectoratelor șco
lare din întreaga țară, precum și re
prezentanți ai întreprinderilor care 
patronează activitatea tehnico-pro- 
ductivă din învățămîntul liceal de 
specialitate și superior. (Cezar Ioa
na).

Marea sărbătoare

a popoarelor Iugoslaviei prietene
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Dragă tovarășe Tito,

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia și popoarelor iugoslave 
un călduros salut tovărășesc și cordiale felicitări cu 
ocazia sărbătorii naționale.

Comuniștii, întregul popor român urmăresc cu 
viu interes activitatea pe care o desfășoară popoarele 
iugoslave, sub conducerea Uniunii Comuniștilor, și se 
bucură din toată inima de succesele remarcabile 
obținute în edificarea societății socialiste, în dezvol

tarea economiei, științei și culturii, în creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și spirituale.

Doresc să-mi exprim și cu acest prilej ferma con
vingere că, în spiritul convorbirilor deosebit de 
rodnice pe care le-am avut recent, al Declarației 
comune pe care am semnat-o împreună, bunele 
relații de prietenie și colaborare dintre partidele și 
țările noastre vor cunoaște și în viitor o evoluție 
ascendentă și multilaterală, corespunzător intereselor 
și aspirațiilor poporului român și popoarelor iugo
slave, cauzei socialismului și înțelegerii interna
ționale.

Vă transmit, dragă tovarășe Tito, cele mai calde 
urări de sănătate, viață îndelungată și ferieire, 
iar popoarelor Iugoslaviei prietene, urări de noi 
și tot mai mari realizări pe calea înfloririi patriei 
lor socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului GEMAE BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal al

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, in 
numele guvernului român și al meu personal, călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și progres 
continuu pentru popoarele iugoslave vecine și prietene, 
de sănătate și fericire pentru dumneavoastră personal.

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Sînt încredințat că relațiile trainice de prietenie, cola

borare multilaterală și solidaritate dintre Republica So
cialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia se vor dezvolta și adinei necontenit, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în 
lumea întreagă.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în istoria Iugoslaviei prietene, 
data de 29 noiembrie consemnea
ză două evenimente memorabile : 
în acea zi a anului 1943, în pofida 
condițiilor deosebit de grele ale o- 
cupației hitleriste, cea de-a doua 
sesiune a Vecei populare antifas
ciste, întrunită în localitatea eli
berată Iaițe, a proclamat crearea 
Iugoslaviei noi, democratice și a 
ales Consiliul Antifascist de Elibe
rare Națională, în frunte cu pre
ședintele Iosip Broz Tito. Mai tîrziu 
cu doi anî, la aceeași dată, Adu
narea Constituantă, reunită la Bel
grad, a proclamat abolirea monar
hiei și crearea Republicii Populare 
Federative Iugoslavia.

Aceste evenimente au încununat 
în mod strălucit lupta îndelun
gată, plină de vitejie și spirit de 
abnegație, dusă de popoarele Iugo
slaviei, sub conducerea comuniș
tilor, pentru țelurile eliberării na
ționale și sociale, pentru progres 
și o viață mai bună.

în perioada care s-a scurs de a- 
tunci, oamenii muncii din Iugosla
via, pășind pe calea edificării so
cialismului, sub conducerea U.C.I., 
au înfăptuit transformări radicale, 
repurtînd remarcabile izbînzi pe 
planul vieții social-economice și 
politice. Forțele de producție au 
cunoscut o dezvoltare fără prece
dent, întreaga economie a înregis
trat o creștere rapidă și dinamică, 

știința și tehnica, învățămîntul șl 
cultura au marcat un progres ne
întrerupt, înnoind fața țării și îm
bogățind viața oamenilor. Aplica
rea cu succes a prevederilor noii 
Constituții, perfecționarea forme
lor de organizare socială, inclusiv 
prin sistemul delegaților, ca ex
presie a principiului autoconduce- 
rii, au creat un cadru superior 
pentru conjugarea fructuoasă a e- 
forturilor întregului popor spre în
făptuirea țelurilor socialismului.

Toate aceste succese își găsesc o 
semnificativă completare în politica 
externă a Iugoslaviei, prin pozițiile 
consecvente împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, prin rolul constructiv și 
activitatea desfășurată în cadrul 
mișcării statelor nealiniate, în an
samblul forțelor democratice și 
progresiste ale lumii.

Sărbătoarea națională a Iugosla
viei constituie an de an pentru 
țara noastră prilejul fericit de a 
evoca relațiile, cu adînci rădăcini 
în trecut, de frățească prietenie și 
colaborare, cărora anii fertili ai so
cialismului le-au conferit noi di
mensiuni și semnificații, ridieîn- 
du-le pe o treaptă superioară. Spre 
satisfacția poporului nostru, ca și a 
popoarelor iugoslave, conlucrarea 
reciprocă cunoaște un curs conti
nuu ascendent pe cele mai diverse 

planuri — politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural Se poate 
spune, pe bună dreptate, că rela
țiile româno-iugoslave reprezintă 
un exemplu de raporturi între 
două țări socialiste, de colaborare 
fructuoasă, bazată pe stimă și în
credere tovărășească, pe deplină e- 
galitate și respect reciproc.

Un factor esențial, hotărîtor, In 
întărirea continuă a raporturilor de 
prietenie trainică dintre țările, 
partidele și popoarele noastre îl 
constituie contactele și întîlnirile 
directe, devenite tradiționale, din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. în acest context, 
o nouă și strălucită pagină în cro
nica relațiilor româno-iugoslave a 
fost înscrisă de întîlnirea și con
vorbirile la cel mai înalt nivel ce 
au avut loc în țara vecină. în luna 
septembrie, și care au marcat un 
jalon memorabil în dezvoltarea 
ansamblului legăturilor reciproce, 
atît pe plan bilateral, cît și pe pla
nul activității internaționale.

Adresînd, în această zi, popoare
lor Iugoslaviei sincere felicitări și 
urări de noi succese, poporul nos
tru își exprimă convingerea că ra
porturile frățești româno-iugoslave 
se vor amplifica și adînci tot mai 
mult, în Interesul progresului și 
prosperității ambelor țări, al cau
zei generale a socialismului și păcii.
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Azi, la fotbal:
România-Bulgaria 

pentru „Cupa Balcanică"
. ,dio>nul „23 August" din Capi

tala va găzdui astăzi, cu începere 
de la ora 14, meciul internațional de 
fotbal dintre selecționatele României 
și Bulgariei, meci al cărui rezultat 
va desemna pe cîștigătoarea campio
natului balcanic, lată formațiile pro
babile : România — Răducanu. Che- 
ran. Sătmăreanu II. Sameș, Manea, 
Bălăci, Boldni, Iordănescu, Troi, 
Radu II, Lucescu ; Bulgaria — Gora-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri, în derbiul campionatului 

național feminin de baschet, I.E.F.S. 
— Politehnica 86—84.

• Simbătă, în sala din parcul spor
tiv „23 August" a luat sfirșit cam
pionatul național de lupte greco- 
romane. Titlul a fost cucerit pen
tru a 26-a oară de echipa Dinamo 
Care a totalizat 54 de puncte.

• Ieri, la Roma, in cadrul campio
natului european de rugbi echipa 
Italiei a învins cu scorul de 17—4 
(9—4) reprezentativa Spaniei.

e Pe stadionul River Plata din 
Buenos Aires se dispută astăzi întâl
nirea internațională de fotbal dintre 
selecționatele Argentinei și U.R.S.S., 
un meci-test pentru organizatorii 
campionatului mondial din 1978, un 
meci la care vor asista și membrii 
delegației F.I.F.A., prezenți în aceste 
zile în capitala argentineană.

• Duminică se joacă partidele din 
prima rundă a turneului interzonal 
feminin de șah de la Tbilisi. Primele 
trei clasate vor lua parte anul viitor 
la turneul candidatelor la titlul mon
dial deținut de Nona GaDrindașvili 
(U.R.S.S.). Printre participantele 
turneului de la Tbilisi se numără și 
maestra Gertrude Baumstark din 
România.

• Campionatele mondiale de tenis 
de masă se vor desfășura anul viitor 
între 26 martie și 5 aprilie în orașul

vremea
Timpul probabil pentru 29, 30 noiem

brie, 1 decembrie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească îndeosebi în 
primele zile. Cerul va fi variabil. Izo
lat, mai ales în nordul țării, se vor 
semnala precipitații slabe, care vor fi 
îndeosebi sub formă de ploaie. Vîntul 

nov, Garanski, Ranghelov, Anghelov, 
Vasiliev, Panov, Brazov, Borisov, 
Jelascov, Țvetkov, Kurbanov.

Partida de astăzi este a 25-a din
tre cele două selecționate, palmare
sul fiind favorabil fotbaliștilor ro
mâni, care au obținut 15 victorii, 6 
meciuri fiind cîștigate de jucătorii 
bulgari, în timp ce 3 s-au terminat 
la egalitate.

Birmingham (Anglia) și vor reuni 
jucători și jucătoare din 26 de țări — 
se anunță de la comitetul de organi
zare a competiției.

• La Copenhaga s-a disputat întîl
nirea internațională amicală de 
handbal dintre selecționatele femi
nine ale Danemarcei și R.D. Ger
mane. Echipa oaspete a terminat în
vingătoare cu scorul de 10—9 (5—3).

• Echipa masculină de volei a 
R.P. Chineze, aflată în turneu în 
Europa, a jucat la Madrid cu selec
ționata Spaniei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (15—3, 
15—12, 15—11). Partida a fost urmă
rită de peste 4 000 de spectatori.

• Turneul internațional de tenis de 
la Copenhaga s-a încheiat cu victoria 
suedezului Bjom Borg, care l-a în
vins în finală cu 7—5, 3—6, 7—6, 7—5 
pe polonezul Wojtek Fibak.

• La Lisabona, în cadrul turneului 
de calificare pentru campionatul 
mondial masculin de handbal (gru
pa C) s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Portugalia — Anglia 43—7, 
Olanda — Belgia 19—13, Elveția — 
Luxemburg 22—11, Finlanda — Insu-

t lele Feroe 14—12.
• Disputată la Kosice, întîlnirea 

amicală de handbal dintre selecțio
natele de juniori ale Cehoslovaciei și 
României a revenit gazdelor cu scorul 
de 24—21 (14—10).

va sufla slab pînă la potrivit (20 pină 
la 30 km/h) predominînd din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, izolat mai 
coborîte în primele nopți, iar maxime
le între 2 și 12 grade, pe alocuri mai 
ridicate. Dimineața și seara se va pro
duce ceață. In București : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab pînă la mo
derat predominînd din sectorul vestic. 
Dimineața și seara se va produce ceață.

De la
Avînd nobila misiune de a 

educa tînăra generație, încă din 
fragedă copilărie, în spiritul 
gospodăririi și folosirii chibzui
te a fondurilor bănești, de a 
cultiva la elevi deprinderea de 
economisire a banilor, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
editat o nouă emisiune de foi și 
timbre de economii școlare, în 
valoare de 2 lei.

Noua emisiune de timbre de 
economii școlare este realizată

Sezon permanent la Amara

40 de mii de pacienți pînă în 
prezent — cu 12 000 mai mulți 
ca în anul trecut — două mari 
complexe sanatoriale aparținînd 
U.G.S.R. și U.N.C.A.P., numeroa
se vile ale O.J.T., baze de tra
tament moderne, ștranduri, nă
molul, apa lacului, izvoarele cu 
ape minerale, cadrul natural a- 
trăgător, condițiile de cazare 
bune, festivalul național de 
muzică ușoară care are loc în 
fiecare an în prima decadă a 
lunii august... Iată numai cîte
va fapte care recomandă sta
țiunea balneară Amara ca un 
loc ideal de recreare, de odihnă 
și tratament.

Datorită climatului și eficaci
tății băilor sale, stațiunea Ama
ra oferă factori curativi natu
rali cu calități' deosebite. Apa 
minerală a lacului (sulfatato- 
sodică, bromo-iodurată, magne- 
ziană), nămolul negru onctuos 
sapropelic, izvorul mineral de 
la Mircești, care, asociate cu di
ferite procedee de hidroterapie, 
electroterapie, fototerapie, ter-

C. E. C.
Intr-o formă grafică atractivă, 
cu un conținut tematic bogat și 
adecvat vîrstei și preocupărilor 
elevilor. Timbrul de economii 
propriu-zis se aplică pe foaia de 
economii, iar contramarca, poli
cromă, rămîne la elev.

Primul timbru din noua emi
siune a fost deja editat și pus 
la dispoziția școlarilor.

Foile și timbrele de economii 
pot fi procurate de la oricare 
unitate C.E.C. \

moterapie și gimnastică medica
lă, fac posibilă tratarea unei 
game întinse de maladii. Dintre 
acestea amintim reumatismul 
cronic și articular, discopatia și 
spondiloza, artrita și poliartrita, 
nevralgiile și nefritele, afec
țiunile ortoepice și ale aparatu
lui locomotor, ale pielii, sechele 
după fracturi și poliomielite, bo
lile ginecologice, vasculare și 
ale glandelor endocrine. Izvorul 
sulfuros din stațiune este reco
mandat și pentru tratamentul 
bolilor de rinichi, ale ficatului, 
căilor biliare, a diabetului, gu
tei și gastritei, dispepsiei, boli
lor ulceroase.

După cum ne informează to
varășul Dumitru Drăghici, direc
torul O.J.T. Ialomița, la cererea 
solicitanților din toată țara se 
poate expedia la adresă contra 
ramburs Crema cu extras de nă
mol de Amara, produs realizat 
de Institutul de cercetări chimi- 
co-farmaceutice. In fotografie: 
imagine din stațiunea Amara. 
(Lucian Ciubotaru).

Drina, rîu năvalnic ce 
spintecă masivi muntoși, 
curs de apă care a generat 
atîtea povestiri și legende, 
inspirînd, în creațiile sale, 
și pe scriitorul Ivo Andrici, 
laureat al Premiului Nobel, 
este astăzi obiectul unor 
ample studii, proiecte și 
lucrări practice deosebit 
de importante în cadrul 
preocupării fundamentale 
a conducerii de partid și 
de stat din Iugoslavia pen
tru valorificarea cit mai 
amplă a resurselor țării.

Specialiștii au calculat 
că apele zăgăzuite ale 
Drinei, care străbat trei 
republici — Bosnia-Her- 
țegovina, Muntenegru și 
Serbia — ar putea pune 
în mișcare agregate însu- 
mînd o putere instalată 
de peste 4 500 megawați, 
ceea ce ar asigura o 
producție anuală de e- 
nergie electrică de 15 mi
liarde kWh. Sînt puține 
rîuri în lume care oferă 
asemenea condiții, afirmă 
experții.

Centralele existente pînă 
în prezent pe Drina — 
șase aflate în funcțiune și 
două în construcție — 
pulsează în sistemul ener
getic al Iugoslaviei în
semnate cantități de ener
gie electrică. Intre ele, 
hidrocentrala' „Mratinie", 
cu o putere instalată de 
300 megawați, furnizează,

Conferință de presă la Ambasada R.S.F. Iugoslavia
Cu prilejul Zilei naționale a R.S.F. 

Iugoslavia, la ambasada din București 
a acestei țări a avut loc, sîmbătă, o 
conferință de presă, la care au parti
cipat reprezentanți ai preSei centrale, 
Agerpres, Radioteleviziunii, precum 
și corespondenți ai presei străine 
acreditați în țara noastră.

în expunerea sa, ambasadorul Pe- 
tar Dodik a vorbit despre semnifica
ția istorică a evenimentului, subli
niind succesele importante obținute 
de popoarele Iugoslaviei în edificarea 
societății socialiste, care au dus la 
schimbarea substanțială a imaginii 
țării, la generalizarea unor raporturi 
noi în toate sferele vieții economice 
și sociale, la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Putem con
stata cu satisfacție — a spus vorbi
torul — că politica Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia — forța politică 
conducătoare a întregii noastre socie
tăți — hotărîrile Congresului al 
X-lea al U.C.I. se realizează cu 
succes.

de pe acum, economiei 
țării 860 milioane kWh 
energie electrică anual. 
Tot pe Drina se constru
iește o unitate ce con
stituie o noutate în mate
rie în Iugoslavia. Este 
vorba de o primă hidre-

Pe acest temei a fost în
tocmit un vast proiect, la 
a cărui realizare participă 
instituții și specialiști din 
întreaga țară. Au fost între
prinse numeroase studii cu- 
prinzînd exploatarea com
plexă a resurselor rîului, u-

CONSTELAȚII
PE DRINA

centrală reversibilă, ale 
cărei agregate vor avea 
un dublu rol — de pompe 
pentru a aduce surplusul 
de apă într-un lac de acu
mulare aflat la o altitudi
ne de 600 metri față de 
centrală, după care, prin 
căderea liberă a apei, se 
vor transforma în turbine 
producînd energie electri
că în momentele de vîrf.

Studiile efectuate de 
specialiști din cele trei re
publici au ajuns însă la 
concluzia că, în afara uni
tăților amintite, pe Drina 
și pe afluenții săi pot fi 
construite încă 52 de hi
drocentrale.

tilizarea terenului, influen
ța condițiilor climaterice etc. 
Odată îmblînzite, prin 
crearea lacurilor de acu
mulare ce vor constitui o 
rezervă de peste 6 miliar
de metri cubi de apă, ape
le Drinei nu vor mai con
stitui o permanentă ame
nințare de inundare a te
renurilor și semănăturilor 
din bazinul său. Calcule 
estimative arată că zăgă
zuirea rîului va permite ra 
o suprafață de peste 90 000 
hectare terenuri fertile să 
fie redate agriculturii.

Forurile de resort nu au 
pierdut din vedere încă 
un factor care conferă

Referindu-se la activitatea externă 
a țării sale, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia a evidențiat dezvoltarea 
fructuoasă, pe multiple planuri, a 
colaborării iugoslavo-române. In ca
drul prieteniei tradiționale și al co
laborării tot mai bogate în conținut 
dintre popoarele, partidele și țările 
noastre — a arătat ambasadorul — 
un loc aparte îl ocupă întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu. El a 
subliniat că Declarația comună sem
nată cu prilejul întîlnirii din acest an 
a confirmat relațiile strînse de prie
tenie dintre cele două țări socialiste 
vecine și reprezintă o contribuție la 
lupta pentru democratizarea raportu
rilor internaționale și edificarea unor 
relații de tip nou politice și econo
mice în lume, bazate pe principiul 
independenței, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile inter
ne, la cauza păcii și progresului în 
lume.

Drinei o valoare deosebită, 
și anume însușirile deose
bite ale zonelor pe care le 
străbate pentru dezvolta
rea turismului. Datorită 
cursului său repede, în 
partea superioară, Unde 
se formează chei și mean
dre de un pitoresc rar, da
torită lacurilor sale de 
acumulare, Drina face par
te din rîurile care etalea
ză un peisaj de o rară fru
musețe. Pe alocuri, apele 
sale spintecă munții, dînd 
naștere la defileurl de 
peste 1 000 de metri, iar 
pe cursul superior se pot 
vedea plute ce coboară 
aducind cu ele lemnul din 
bogatele păduri învecina
te. In bazinul Drinei se 
află un șir de orașe și sta
țiuni termale, iar în loca
litatea Zvornik s-a ridicat 
un combinat de alumină 
care prelucrează anual 1,5 
milioane tone de bauxită.

De toate acestea s-a ținut 
seama în proiectul de pu
nere în valoare a resurse
lor pe care le oferă Drina, 
proiect care, fără îndoia
lă, va fi înfăptuit cu suc
ces de harnicii construc
tori ai socialismului din 
Iugoslavia vecină și prie
tenă.

S. MORCOVESCU
Belgrad

TELEGRAME
de felicitare

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Miloș Minici, 
vicepreședintele Consiliului Executiv 
Federal, secretarul federal pentru 
afaceri externe al acestei țări.

★

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Consiliul Național al Femeilor și Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii au trimis telegrame de felici
tare organizațiilor similare din R.S.F. 
Iugoslavia cu prilejul Zilei naționale 
a acestei țări.

• TIMIȘ. Universitatea cultural- 
științifică din Făget (14 cursuri, 
250 de cursanți) și-a inceput ac
tivitatea cu expunerea conf. dr. 
Aurel Țintă, „Lupta poporului 
român pentru eliberarea socială și 
națională, pentru cucerirea inde
pendenței". Mai mulți scriitori ti
mișoreni au fost oaspeții întreprin
derii „Electrotimiș". După vizitarea 
halelor de producție a urmat o șe
zătoare literară. • SIBIU. In „Săp- 
tămina clubului -Amicii munților-", 
la Casa de cultură a sindicatelor 
s-a deschis expoziția de fotografii 

„Imagini inedite din pitorescul 
munților noștri". Au loc, de aseme
nea, seri de filme documentare și 
de proiecții-diapozitive, cu tema 
„Munții noștri". Ziarul „Tribuna 
Sibiului" a editat un calendar de 
perete pe 1977 care, la rubrica „Sec
vențe din marea epopee a luptei 
pentru independența patriei' (1877— 
1878)“, prezintă date interesante pri
vind participarea sibienilor la 
războiul de independență : numele 
unor voluntari participant la 
război, lista localităților sibiene 
care au organizat colecte pentru 

răniți, amănunte despre constituirea 
Comitetului femeilor române din 
Sibiu pentru ajutorarea răniților. 
• IALOMIȚA. In cadrul acțiunilor 
consacrate centenarului indepen
denței, în județ sînt organizate o 
serie de expoziții de artă plastică 
în unități industriale: Ia Fabrica de 
produse ceramice din Țăndărei ex
pun studenți ai Institutului „Nicolae 
Grigorescu" din București și 
sînt prezentate noi achiziții ale 
muzeului județean, care oglin
desc momente din lupta pentru 
independență. Expoziții similare 

se vor organiza la Filatura de 
bumbac, întreprinderea de ulei 
și Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Slobozia, la Fabri-

ET CULTURA!

ca de conserve din Fetești și 
la Combinatul de celuloză și hirtie, 
întreprinderea de materiale de con
strucții și întreprinderea de con
fecții — din Călărași. • MURES, 
in cadrul etapei de masă a Festiva

lului „Cintarea României", la Chi- 
heru de Jos a avut loc o manifes
tare cultural-educativă complexă ; 
spectacol, o expoziție de artă popu
lară, o dezbatere pe tema tradi
ției și perspectivelor folclorului ro
mânesc. O trecere in revistă a fan
farelor a avut Ioc la Sighișoara. 
Formația de fluierași din Hodac a 
fost omagiată cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de existență. La Boiu a 
avut loc o întîlnire a fiilor satului. 
In cinstea fruntașilor in producție 
de la Țesătoria de bumbac din Si
ghișoara, formațiile întreprinderii 

au prezentat un spectacol în colabo
rare cu ansamblul „Doina Tîrnave- 
lor". in ciclul „De la comuniști în
vățăm cutezanța", pionierii din 
Reghin s-au întîlnit cu Simion Co- 
toț prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid, care le-a vor
bit despre perspectivele de dezvol
tare a localității. Pionierii au pre
zentat un spectacol. BRASOV. La 
Casa de cultură din Făgăraș a avut 
loc expunerea „Voluntari făgără- 
șeni în războiul pentru indepen
dență". La Zărnești a avut loc 
dezbaterea „Gloriosul 1877 — temă 

de înaltă respirație patriotică în 
poezia clasicilor noștri", urmată de 
un recital literar-muzical. Expu
nerea „Ideea unității naționale la 
români", urmată de un recital de 
poezie, a fost prezentată la Săeele. 
Sub genericul „Partid, chezaș al 
înaintării României spre comunism", 
la Rișnov a fost organizată o seară 
politico-educativă. Meșteșugarii co
operativei „Covorul" din Hărman, 
au asistat la montajul literar „1907 
— cerut-au țăranii dreptate".

Corespondenții „Scînteil"



SClNTEIA — duminică 28 noiembrie 1976PAGINA 6

Documente ale Consfătuirii de la București

APELUL
statelor participante la Tratatul de la Varșovia

REZOLUȚIE ÎN SPRIJINUL ADMITERII 
R. S. VIETNAM ÎN 0. N. U.

aprobată de Adunarea Generală

Conducătorii statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, întruniți la Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ, la București, la 25—26 noiembrie 1976, 
au examinat problemele legate de prevenirea războiu
lui- și adîncirea destinderii internaționale, de lupta 
pentru întărirea securității și dezvoltarea colaborării 
reciproc avantajoase în Europa.

Ei au relevat că perioada care a trecut de la Con
ferința pentru securitate și cooperare în Europa con
firmă importanța mare, pozitivă, a rezultatelor confe
rinței și obligațiilor asumate de către participanți prin 
Actul final.

Totodată, considerînd că viața impune necesitatea 
de a spori în continuare eforturile îndreptate spre în
tărirea păcii în Europa și în lumea întreagă și expri- 
mînd hotărîrea lor de a acționa anume în această 
direcție •— lucru pe care statele participante la Tra
tatul de la Varșovia l-au declarat în Declarația spe-

cială — ele au ajuns la concluzia că scopurilor respec
tive le-ar corespunde asumarea de către toate statele 
semnatare ale Actului final a obligației de a nu fo
losi primele arma nucleară unul împotriva celuilalt.

Cu acordul general al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia — Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica Populară Ungară, 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste — prin pre
zentul Apel se transmite spre examinare tuturor celor
lalte state participante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa proiectul unui tratat 
corespunzător.

Adoptat la București, la 26 noiembrie 1976, la 
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al State
lor participante la Tratatul de la Varșovia.

TRA
Statele participante Ia Conferința pentru securi

tate și cooperare în Europa, numite în continuare 
înaltele Părți Contractante, inspirîndu-se din obiec
tivele și prevederile Actului final al acestei confe
rințe ;

dorind să întreprindă o nouă acțiune comună în
dreptată spre întărirea încrederii dintre ele, spre 
slăbirea confruntării militare și să contribuie la 
dezarmare ;

exprimînd voința lor de a acționa în conformitate 
cu scopurile și principiile Cartei O.N.U. ;

fiind hotărîte să nu permită folosirea sau ame
nințarea cu folosirea armelor nucleare unul împo
triva altuia ;

tinzînd să-și aducă contribuția la micșorarea pe
ricolului unui război nuclear în Europa și în lume, 
se angajează :

ARTICOLUL I
Să nu folosească primele arma nucleară unul îm

potriva altuia pe uscat, pe mare, în atmosferă și în 
spațiul cosmic.

ARTICOLUL II
Angajamentul prevăzut în Articolul I se extinde 

nu numai asupra teritoriilor statelor, ci și asupra 
forțelor, lor armate, în orice regiune a globului pă- 
mîntesc s-ar afla acestea.

Proiect

T AT
ARTICOLUL III

Prezentul tratat se încheie pe termen nelimitat.
ARTICOLUL IV

Tratatul este deschis spre semnare oricărui stat 
care a semnat la 1 august 1975, în orașul Helsinki, 
Actul final al Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

ARTICOLUL V
1. Prezentul tratat urmează să fie supus ratificării

de către statele semnatare. Instrumentele de ratifi
care se predau spre păstrare guvernului..... care
este desemnat ca depozitar.

2. Tratatul intră în vigoare pentru fiecare dintre 
părțile contractante din momentul depunerii instru
mentelor sale de ratificare.

ARTICOLUL VI
1. Prezentul tratat, ale cărui texte în limbile rusă,

engleză, spaniolă, italiană, franceză și germană sînt 
egal autentice, va fi predat spre păstrare guver
nului....

2. Tratatul va fi înregistrat în conformitate cu 
articolul 102 al Cartei Organizației Națiunilor Unite.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
aprobat, cu 124 voturi pentru , 1 
împotrivă și 3 abțineri, o rezoluție 
prezentată în numele a 76 de țări 
membre care recomandă Consiliu
lui de Securitate să reexamineze 
problema admiterii Republicii Socia
liste Vietnam în organizație.

Numeroși vorbitori, criticînd vetoul 
Statelor Unite, au subliniat că R.S. 
Vietnam îndeplinește toate condi
țiile pentru a fi admisă în Organiza
ția Națiunilor Unite.

„Adunarea Generală — se mențio
nează în rezoluție — convinsă că 
R.S. Vietnam este în măsură și do
rește să-și îndeplinească obligațiile 
stipulate în Carta O.N.U. ; reafir- 
mînd convingerea sa că R.S. Vietnam 
îndeplinește toate condițiile cerute 
pentru a fi admisă în O.N.U., în con
formitate cu articolul 4 al Cartei ; 
reamintind că rezoluția 3366 din 19 
septembrie 1975 prin care Adunarea 
Generală cere Consiliului de Secu
ritate să reexamineze imediat și fa
vorabil cererea de admitere a R.S. 
Vietnam, a fost adoptată cu 123 de 
voturi pentru, nici unul împotrivă ; 
luind notă de faptul că în urma 
dezbaterilor generale de la prezenta 
sesiune a Adunării Generale admi
terea Vietnamului în O.N.U. benefi
ciază, neîndoielnic, de un larg sprijin 
din partea membrilor organizației ;

exprimînd regretul său profund și 
profunda sa preocupare că un singur 
vot negativ de la 15 noiembrie 1976 
al unui membru permanent al Con
siliului de Securitate a împiedicat 
adootarea unui proiect de rezoluție 
sprijinit de 14 membri ai consiliului 
recomandînd admiterea Republicii 
Socialiste Vietnam în Organizația 
Națiunilor Unite ; consideră că Re
publica Socialistă Vietnam trebuie să 
fie admisă în Organizația Națiunilor 
Unite și recomandă în consecință 
reexaminarea favorabilă de către 
consiliu a acestei probleme".

In ajunul primirii Angolei
La 1 decembrie a.c., Republica 

Populară Angola va deveni cea de-a 
146-a țară membră a Organiza
ției Națiunilor Unite. Miercurea 
viitoare, Adunarea Generală își 
va relua dezbaterile pe margi
nea cererii de admitere în or
ganizație depuse de R. P. Angola, 
în urma recomandării pozitive a 
Consiliului de Securitate referitor la 
această candidatură.

Ședința Adunării Generale asupra 
acestei probleme, care urma să aibă 
loc luni, a fost aminată cu 48 de ore 
pentru a permite ministrului afaceri
lor externe al R.P. Angola să fie pre
zent la sediul organizației din New 
York cu prilejul acestui eveniment.

■ ■■■■■■■■hh an

agențiile de presă
Convorbiri sovieto-vene- 

ZUOlsnO. L' 1‘ Breinev> secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a avut 
o întrevedere cu președintele Vene- 
zuelei, Carlos Andres Perez, cu care 
a conferit în legătură cu principalele 
probleme ale evoluției relațiilor bi
laterale și ale situației internaționale 
actuale. Aceleași probleme au con
stituit și obiectul convorbirii pe care 
președintele Venezuelei a avut-o cu 
Aleksei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Apel la dezarmare. Prima- 
rii orașelor nipone Hiroșima și Na
gasaki au început o vizită de două 
sâptămîni în Statele Unite ale Ame
rica, în cadrul unei misiuni consa
crate luptei împotriva pericolului 
nuclear. în timpul vizitei, ei vor dis
tribui secretarului general al O.N.U. 
și misiunilor permanente pe lingă 
Națiunile Unite un apel cu privire 
la intensificarea eforturilor pentru 
înfăptuir'ea dezarmării generale, în 
primul rind a dezarmării nucleare.

Pentru eliberarea definitivă 
a popoarelor Africii australe de asuprirea 

rasistă și colonialistă
Rezoluții adoptate de reuniunea interafricană 

de la Dar Es Salaam
în capitala Tanzaniei a avut loc 

o reuniune interafricană avînd pe 
ordinea de zi probleme privind in
tensificarea luptei de eliberare na
țională și eliberarea definitivă a po
poarelor Africii australe de asupri
rea rasistă și colonialistă. Lucrările 
reuniunii, la care au luat parte re
prezentanți a 21 de state africane și 
ai unor mișcări de eliberare de pe 
acest continent, s-au desfășurat în 
trei comisii permanente ale Comite
tului pentru eliberare al Organiza
ției Unității Africane.

Participanții au condamnat cu fer
mitate actele de agresiune comise de 
regimul de la Salisbury împotriva 
statelor independente vecine, iar 
rezoluțiile adoptate cheamă la Întă
rirea unității forțelor de eliberare 
națională din Zimbabwe, in interesul 
preluării cit mai grabnice a puterii 
in această țară de către populația 
africană majoritară.

La reuniune au fost condamnata 
așa-zisele „convorbiri constituțio
nale in problema viitorului Nami
biei", desfășurate la Windhoek, re- 
levîndu-se că prin ele se urmărește 
instaurarea în Namibia — ocupată

ilegal de regimul de la Pretoria — 
a unui guvern marionetă docil față 
de Republica Sud-Africană și apă
rarea, în acest mod, a intereselor ra
siste și imperialiste în zonă.

★

GENEVA — Conferința de la Ge
neva privind viitorul constituțional 
al Rhodesiei urmează să treacă la 
etapa negocierilor asupra structurii 
guvernului de tranziție. Vineri seara, 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe, 
lideri ai mișcărilor de eliberare 
a poporului Zimbabwe, reuniți în 
„Frontul patriotic", au anunțat că 
acceptă să participe în continuare la 
tratative pe baza declarației brita
nice de poziție, care prevede ca acor
darea independenței Rhodesiei să 
aibă loc cel mai tîrziu la 1 martie 
1978.

Totuși, după cum menționează 
A.F.P., Robert Mugabe și Joshua 
Nkomo nu au renunțat la cererea 
lor ca independenta să survină cel 
mai tirziu la 1 decembrie 1977. Ei 
au acceptat însă textul prezentat de 
Ivor Richard, care nu angajează 
decît Marea Britanie, pentru a faci
lita trecerea la negocieri, asupra 
structurii guvernului provizoriu.

| Președintele Senegalului 
despre agravarea 

discrepanțelor in domeniul 
dezvoltării economice

GENEVA 27 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Internaționalei 
Socialiste, organizație la care sint 
afiliate 56 de partide politice. La 
Congresul de la Geneva au fost ad
mise ca membre cu drepturi depline 
în organizație partidele socialiste din 
Senegal, Costa Rica, Republica Do
minicană și Irlanda de Nord. în șe
dința de sîmbătă, dezbaterile s-au 
concentrat asupra problemei noii or
dini economice mondiale, aflată prin
tre punctele de pe ordinea de zi. 
Președintele Senegalului, Leopold 
Senghor, a evocat pe larg discrepan
tele economice și in alte domenii 
dintre statele industrializate și țările 
în curs de dezvoltare. El a criticat 
mentalitatea unor oameni politici din 
statele occidentale industrializate 
care consideră „normai" ca locuitorii 
din țările respective să aibă venituri 
anuale de mai multe mii de dolari 
in timp ce ar fi „suficient" 
ca acest indice să fie, in ca
zul africanilor, de numai 200—300 
dolari. Leopold Senghor și-a expri
mat regretul că statele industrializa
te nu au onorat angajamentele pri
vind asistența pentru țările în curs 
de dezvoltare.

Prima ședință a Comi
siei comune 3 Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și Repu
blicii Irak, constituită in conformi
tate cu convenția încheiată în iulie 
1975 între C.A.E.R. și Irak, s-a des
fășurat la Moscpva. Au participat 
reprezentanți ai țărilor membre ale 
C.A.E.R. și o delegație irakiană, con
dusă de ministrul comerțului exte
rior al acestei țări, H. E. Hikmat 
Ibrahim. A fost adoptat un plan de 
activitate pe anul 1977, care stabi
lește programul colaborării pentru 
această perioadă și acțiuni pentru 
studierea posibilităților concrete de 
dezvoltare și adîncire a colaborării 
multilaterale dintre țările membre 
ale C.A.E.R. și Irak.

Ambasada României la Bru
xelles a oferit Universității In- 
stelling din Anvers (Belgia) un 
set de circa 200 de volume cu 
caracter literar, lingvistic, isto
ric și social-politic pentru lec
toratul de limbă română al a- 
cestei universități.

(Urmare din pag. I)
discriminare, la utilizarea energiei 
nucleare în scopuri pașnice ; interzi
cerea armelor chimice, ca și a creării 
de noi tipuri și sisteme de arme de 
distrugere în masă ; reducerea for
țelor armate și armamentelor clasi
ce ; lichidarea bazelor militare și re
tragerea trupelor străine de pe teri
toriile altor state ; convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată problemelor 
dezarmării ; încheierea unui Tratat 
mondial privind nerecurgerea la for
ță în relațiile internaționale.

Totodată, țările participante și-au 
reafirmat poziția, expusă in repetate 
rmduri, cu privire la necesitatea de
pășirii divizării lumii în blocuri mi
litare opuse, declarînd din nou că 
sint gata să dizolve Organizația Tra
tatului de la Varșovia simultan cu 
dizolvarea Organizației Tratatului 
Atlanticului de Nord și, ca prim pas, 
să lichideze organizațiile lor militare.

Subscriind la acest deziderat de 
mare importanță politică, partidul 
nostru a subliniat utilitatea imedia
tă pe care ar avea-o, în vederea ma-’ 
terializării sale, inițierea unor ac
țiuni concrete îndreptate spre redu
cerea treptată a activității blocurilor 
militare. în acest context, poate fi a- 
preciată ca pozitivă crearea Comite
tului miniștrilor de externe ai țări
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu caracter consultativ, în 
vederea dezvoltării schimbului de 
păreri și informații, în scopul inten
sificării luptei pentru securitate și 
pace in Europa și în lume. Pe ace
eași linie se inscrie și chemarea cu
prinsă în Declarația Consfătuirii, a- 
dresată tuturor statelor, de a nu în
treprinde' acțiuni care ar putea să 
ducă la lărgirea grupărilor și alian
țelor militar-politice închise exis
tente sau la Crearea altora noi.

După cum este cunoscut, P.C.R. 
s-a pronunțat și se pronunță cu con
secvență pentru crearea unor zone de 
bunăvecinătate și cooperare pe con
tinent, în interesul promovării des
tinderii, înțelegerii și păcii. Concor
danța de preocupări în această di
recție dintre țara noastră, și cele
lalte state socialiste membre ale Tra
tatului și-a găsit oglindirea prin 
consemnarea, în Declarația Consfă
tuirii, a hotărîrii statelor partici
pante de a sprijini pașii îndreptați 
spre stabilirea, în întreaga Europă și

în diferitele sale părți sau regiuni, a 
unor relații interstatale de bună con
viețuire. prietenie și cooperare, ca o 
contribuție efectivă la cauza secu
rității pe continent. în acest sens, 
România socialistă este decisă să ac
ționeze pentru dezvoltarea colaboră
rii bilaterale și multilaterale între 
țările din Balcani, pentru lărgirea 
cooperării -economice, conlucrării în 
domeniile științei, culturii, turismu
lui, pentru crearea, pe lingă organis
mele interbalcanice existente, a unor 
organisme noi, de colaborare în

telor continentului ar aduce contri
buții pozitive pe linia promovării 
acestor deziderate.

Se cuvine, totodată, relevată 
sublinierea in Declarație a fap
tului că dezvoltarea colaborării eco
nomice în Europa nu poate fi consi
derată izolat de legăturile economice 
pe plan mondial, că se impune re
așezarea relațiilor economice inter
naționale pe baze noi, echitabile, 
țările participante la Consfătuire 
afirmîndu-și sprijinul față de pro
gramul în domeniul colaborării mon-

înțelegere. Pre?edintele celei
de-a XXXI-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Hamilton Shirley 
Amerasinghe, a prezentat, la Națiu
nile Unite, o declarație, aprobată 
prin consens, care conține acordul 
Indiei și Republicii Populare Ban
gladesh de a începe imediat nego
cieri, la Dacca, asupra problemei
utilizării apelor Gangelui. După cum
s-a precizat, acest acord a fost rea
lizat în urma consultărilor desfășu
rate miercurea trecută între mem
brii Comitetului Politic Special al 
Adunării Generale.

Conferință. La Barcelona se

desfășoară prima conferință a lideri
lor partidelor socialiste din țările 
mediteraneene, informează agenția 
ARNA. Pe agenda conferinței sînt 
înscrise probleme legate de consoli
darea păcii în regiune.

celor mai largi, cărora le revine 
rolul hotăritor in determinarea evo
luției istorice.

Pe această realitate a vieții social- 
politice, pe acest adevăr fundamen
tal al materialismului istoric, se în
temeiază poziția consecventă a 
partidului nostru privind necesitatea 
mobilizării energice a popoarelor, 
antrenarea mai activă a parlamente
lor, organizațiilor obștești, sindicale, 
de tineret și femei, a tuturor forțe
lor progresiste și democratice, fără 
deosebire de convingeri politice,

IN SPRIJINUL ACCELERĂRII PROCESULUI
UE EDIHCARE A SECURIÎĂÎII EUROPENE
sfere cît mai diferite, pentru trans
formarea peninsulei într-o zonă a 
păcii, lipsită de arme nucleare.

Așa cum România socialistă, ală
turi de celelalte țări socialiste, a 
subliniat stăruitor, una din laturile 
fundamentale ale edificării securi
tății europene o constituie dez
voltarea unei largi și multilaterale 
colaborări economice și tehnico-ști- 
ințifice între toate statele continen
tului. ca stimulent puternic al pro
gresului, al îmbunătățirii ' condițiilor 
de trai ale fiecărui popor. însăși 
viața evidențiază justețea pozițiilor 
partidului și statului nostru care se 
pronunță pentru lichidarea bariere
lor, restricțiilor și discriminărilor ce 
continuă să frîneze dezvoltarea largă, 
în condiții de deplină egalitate și a- 
vantaj reciproc, a colaborării și 
schimburilor economice intereuro- 
pene, pentru lichidarea practicilor de 
a transforma legăturile economice în 
instrumente de presiune politică ale 
unor state asupra altora. Fără îndo
ială că propunerile înscrise în De
clarație. referitoare la organizarea 
unor consfătuiri economice, științi
fice. tehnice privind cooperarea in- 
tereuropeană în diverse domenii 
concrete, cu participarea tuturor sta

diale, promovat de țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate.

încă de la tribuna Conferinței' de 
la Helsinki, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reliefat necesitatea de 
a se extinde conlucrarea intereuro- 
peană pentru a se asigura soluțio
narea, în spiritul unui umanism 
nou, a problemelor legate de condi
țiile de muncă și viață ale maselor 
largi, intensificarea schimburilor cul
turale și, in general, a valorilor spi
rituale create de popoare, concomi
tent cu combaterea unor fenomene 
nocive, ce afectează dezvoltarea mo
rală sănătoasă a popoarelor, îndeo
sebi a tineretului, și duc la poluarea 
conștiinței, Ia învrăjbirea între na
țiuni. Este evident că și în acest 
domeniu ar fi utilă organizarea pe 
plan european a unor consfătuiri, ca 
și a unor largi manifestări cultural- 
artistice în vederea mai bunei cu
noașteri și prețuiri reciproce între 
popoarele continentului.

Realitățile atestă cu puterea fap
telor că edificarea unei trainice 
securități europene implică, paralel 
cu acțiunea statelor — indiferent de 
mărime, potențial sau orînduire so
cială — intensificarea și mai puter
nică a luptei popoarelor, a maselor

filozofice sau religioase, pentru 
a impune o politică internațională 
nouă, clădirea raporturilor intersta
tale pe principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectării su
veranității și independenței națio
nale, neamestecul în treburile in
terne, renunțării la forță și ame
nințarea cu forța — cheia sigură a 
unei reale conlucrări prietenești, a 
înfloririi libere a tuturor națiunilor 
din Europa și din lume. Firește, o 
Contribuție de prim ordin sint che
mate să aducă în această direcție 
partidele comuniste, promovînd o 
amplă deschidere spre acțiuni uni
tare și dezvoltarea colaborării cu 
toate partidele muncitorești. cu 
partidele, socialiste și social-democra- 
te, cu alte partide și formații poli
tice. cu toate forțele iubitoare de 
pace de pe continent — așa cum s-a 
arătat la Conferința de la Berlin a 
partidelor comuniste și cum se rea
firmă în Declarația Consfătuirii de 
la București.

Desigur, în condițiile interdepen
dentelor din lumea contemporană, 
sarcina asigurării păcii este indivi
zibilă. Este adevărul de la care por
nește România socialistă, care, ală
turi de celelalte state participante la 
Consfătuire, se pronunță pentru o

UNESCO. Cea de a 20 a 
conferință generală a UNESCO va 
avea loc la Paris începînd de la 24 
octombrie 1978. Decizia privind data 
viitoarei reuniuni plenare a fost 
luată sîmbătă de către cea de-a 19-a 
Conferință generală a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Nairobi. Pe de altă 
parte, conferința generală a 
UNESCO a adoptat în ședință ple
nară o rezoluție ce prevede o re
echilibrare a informațiilor, pe baza 
unor eforturi financiare pentru coor
donarea și aplicarea programelor ță
rilor în curs de dezvoltare în mate
rie de informații.

Tribunalul militar su
prem al Portugaliei 3 confir- 
mat constituționalitatea legii privind 
judecarea și condamnarea agenților 
fostei poliții politice portugheze — 
P.I.D.E. Problema constituționalității 
acestei legi a survenit in urma re
fuzului unui tribunal militar din Li
sabona de a se pronunța în cazul 
unuia dintre agenții P.I.D.E., refuz 
motivat prin invocarea unei așa-zise 
„neconstituționalități" a respectivei 
legi și soldat cu eliberarea inculpa
tului.

reglementare trainică și justă a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, re
zolvarea politică a situației din Cipru, 
lichidarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului și neocolonialismului. a 
practicilor rasismului, pentru eradi
carea subdezvoltării, a împărțirii 
lumii în țări bogate și țări sărace, 
pentru făurirea unei noi ordini e- 
conomice și politice mondiale.

Consfătuirea de la București a re
levat, ca o premisă de cea mai mare 
importanță pentru cauza păcii și 
progresului, necesitatea întăririi uni
tății țărilor socialiste — tel ne care, 
după cum se știe, P.C.R. îl urmă
rește ■ cu neabătută consecvență. în 
acest sens se impune atenției con
semnarea în Declarație a hotărîrii 
fiecărei țări participante de a întări 
prietenia și colaborarea, pe toate 
planurile, pe baza egalității în drep
turi, cu statele socialiste care nu 
sînt membre ale Tratatului de Ia 
Varșovia. Reuniunea de la București 
a dovedit încă o dată că intilnirile și 
schimburile de vederi desfășurate în 
spiritul înțelegerii, receptivității și 
stimei reciproce duc la rezultate 
rodnice, contribuind la întărirea so
lidarității și unității, la promovarea 
țelurilor nobile ale destinderii și în
țelegerii în Europa și în lume.

Este incontestabil că desfășurarea 
Consfătuirii reprezintă un eveniment 
politic marcant, a cărui însemnătate 
pentru accelerarea procesului de 
edificare a securității europene va fi 
cu atît mai mare cu cît toate statele 
continentului, toate forțele politice, 
cele mai largi mase populare vor ac
ționa împreună, își vor spori apor
tul la această mare cauză comună.

Comuniștii, poporul român, mun
cind cu abnegație pentru 'făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism, pentru înfăptuirea măre
țului Program adoptat de Congresul 
al XI-lea, își manifestă voința 
nestrămutată de a milita cu aceeași 
dîrzenie pentru promovarea păcii și 
destinderii pe continent și în în
treaga lume, de a-și aduce contribu
ția, alături de popoarele celorlalte 
țări socialiste, de toate celelalte forțe 
ale marelui front antiimperialist, la 
înfăptuirea unei securități durabile 
și a unei colaborări largi între toate 
națiunile Europei și ale globului, la 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii, democrației și pro
gresului.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
în numele întregului popor sovietic, vă mulțumesc cordial dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, comuniștilor români, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România, pentru felicitările călduroase 
și cele mai bune urări transmise cu ocazia celei de-a 59-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Sîntem profund convinși că promovarea consecventă a liniei în
dreptate spre dezvoltarea și întărirea continuă, pe toate căile, a legă
turilor și colaborării multilaterale între partidele și țările noas
tre corespunde intereselor popoarelor sovietic și român, servește cauzei 
socialismului și comunismului, cauzei păcii generale.

Urăm poporului frate român mari succese în construcția socialistă, 
în lupta pentru pace și securitate internațională.

L. BREJNEV N. PODGORNÎI A. KOSÎGHIN

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO. — Președintele Comitetului 

Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
și-a încheiat vizita efectuată la Cai
ro, unde a avut convorbiri cu con
ducători egipteni asupra evoluției si
tuației din Orientul Apropiat.

AMMAN. — Președintele Siriei, 
Hafez El Assad, va face o vizită ofi

cială în Iordania, în cursul săptămî- 
nii următoare — informează agenția 
M.E.N.. citind surse din Amman. Șe
ful statului sirian va avea convorbiri 
cu oficialități iordaniene axate pe ul
timele evoluții din lumea arabă. în 
lumina rezoluțiilor adoptate la Con
ferința arabă la nivel înalt ținută 
luna trecută la Cairo.

transmit:
La Sofia s'a încheiat al doilea 

Congres al Uniunii oamenilor da 
știință din Bulgaria.

Poliția sud-africană 8 in- 
tervenit sîmbătă împotriva unui grup 
de persoane care au organizat o de
monstrație antiapartheid în centrul 
orașului Capetown. Participanții au 
scandat lozinci antirasiste, purtînd 
pancarte care demascau reprimarea 
sîngeroasă a demonstrațiilor popu
lației de culoare de la Soweto din 
luna iunie, cînd au fost uciși peste 
600 de oameni. Manifestanții au fost 
dispersați cu brutalitate de către po
liția regimului rasist.

Captură. Poliția belgiană a

confiscat în centrul orașului Bru
xelles 250 kg canabis african, canti
tate evaluată la trei milioane franci
belgieni pe piața ilicită a drogurilor. 
Șapte persoane implicate în această 
afacere au fost arestate.

Creșterea prețurilor la 
produsele siderurgice. AIte 
trei companii siderurgice americane 
— „Aramco", „Wheeling Pittsburg" 
și „Inland Steel" — au sporit cu 
circa șase la sută preturile unora 
dintre produsele lor. Acestea se 
adaugă altor două companii — „Na
țional Steel" și „Jones and Laugh
lin" — care au anunțat în această 
săptămînă asemenea creșteri de 
preturi.

LONDRA. Marșul femeilor 
nord-irlandeze 
pentru pace, 

pentru încetarea 
violențelor

în celebra Trafalgar Square 
din Londra a avut loc sîmbătă 
o manifestație organizată de 
Mișcarea femeilor pentru pace 
in Irlanda de Nord, la care au 
luat parte peste 3 000 persoane, 
printre care lidera acesteia, 
Betty Williams', precum și cu
noscuta cintăreață americană 
Joan Baez. La manifestație au 
participat și 200 persoane ve
nite din Norvegia, țară unde 
acțiunile femeilor din Ulster au 
avut un larg ecou și unde s-a 
decernat un premiu special 
pentru pace acestei mișcări, 
precum și grupuri de simpati- 
zanți din S.U.A., Canada, Sue
dia, Danemarca, Olanda, R.F.G.

După miting, demonstranții 
au organizat un marș pe stră
zile capitalei britanice, la care 
s-au alăturat alte persoane, in 
semn de solidaritate cu lupta 
femeilor nord-irlandeze.

Atentate. Organizația extre
mistă de dreapta care se autointitu
lează „Ordinea Nouă" și-a asumat 
responsabilitatea pentru atentatul 
comis joi la sediul librăriei „Proa" 
din Sevilla și a anunțat că „va con
tinua să distrugă librării din întrea
ga țară, și îndeosebi pe cele specia
lizate în vînzarea lucrărilor cu orien
tare de stingă".

Un cutremurde 58 ®rade pe 
scara internațională Richter a fost 
resimțit puternic, pe coasta pacifică 
a Californiei, a anunțat Laboratorul 
de seismologie al Universității Ber
keley.

• O NOUĂ RAMURĂ 
A ENERGETICII. Prima 
centrală magnetohidrodinamică 
din lume, care produce direct 
curent electric din plasmă, a 
fost conectată la sistemul ener
getic al Moscovei. La genera
toarele magnetohidrodinamice 
nu există piese în mișcare, nu 
există trepte de transformare a 
energiei, de unde și coeficientul 
de randament foarte ridicat. 
Plasma la temperaturi joase, 
care se obține în camera de ar
dere, „străpunge" cu mare vi
teză un cîmp magnetic puternic, 
producînd curentul electric. Se 
poate spune că, odată cu crea
rea instalației industriale res
pective, în U.R.S.S. a luat naș
tere o nouă ramură a energe
ticii.

© PRECURSORII A- 
GENȚIILOR DE PRESĂ. 
Un document atestînd organi
zarea de către Paul Reuter a 
unui serviciu de știri cu ajuto
rul porumbeilor voiajori — pre
cursor al actualelor agenții in
ternaționale de presă — va fi 
expus la Muzeul ziarului, din 
Aachen. Documentul olograf 
datînd din 1850, relevă termenii 
în baza cărora Reuter închiria 
porumbei voiajori pentru a asi
gura legătura între orașul ger
man Aachen și Liege, în Belgia. 
Serviciul de legătură prin po
rumbei voiajori între Aachen și 
Liege a 
treagă 
Reuter, 
numele 
an, cea 
existenței sale.

• CU BATISCAFUL 
LA POL. Neobositul cerce
tător al adîncurilor marine, 
Jacques Cousteau, a anunțat re
cent, la Paris, un nou proiect, 
nu mai puțin temerar și palpi
tant decît cele de pîriă acum 
(despre care ne-am putut face 
o imagine din episoadele pre
zentate în cadrul programelor 
noastre de televiziune). Este 
vorba de efectuarea, în 1978, a 
unei expediții arctice, în scopul 
studierii lanțului de munți sub
acvatici Lomonosov. Pornită din 
nordul Canadei, expediția va a- 
junge pină la Polul Nord — 
punctul ei cel mai interesant și 
riscant, totodată, constituindu-I 
submersiunile cu batiscaful sub 
platoșa de gheață din zonele 
respective.

fost primul dintr-o în- 
rețea întemeiată de 
Agenția oare îi poartă 
sărbătorește, în acest 
de-a 125-a aniversare a

• ELECTRONICĂ Șl 
MEDICINĂ. Specialiști de la 
Universitatea Stanford din Ca
lifornia au reușit să înregistreze, 
cu ajutorul tehnicii microelec
tronice, semnalele electrice din 
interiorul celulelor nervoase ale 
creierului uman. Primele expe
riențe au fost efectuate pe un 
țesut bolnav, extirpat prin ope
rație. Celulele nervoase, men
ținute cîteva ore în viață, în
tr-o cameră specială și prin ad
ministrarea unei substanțe nu
tritive, au fost cercetate cu mi- 
croelectrozi ale căror terminații 
minuscule din sticlă au un dia
metru de 0.000001 mm. Noul 
procedeu permite neurologilor 
să cunoască și să înțeleagă mai 
bine tulburările ce intervin in 
creierul omenesc în cazul unor 
boli ca epilepsia, de pildă, pen
tru a descoperi tratamentul cu 
cea mai mare șansă de efica
citate.

• MINI-VEZUVIUL IN 
LABORATOR. Pentru a face 
„mai atractiv" cursul său asu
pra activității vulcanilor, un 
profesor din Neapole a avut 
năstrușnica idee de a confecțio
na o machetă a Vezuviului con- 
ținînd substanțe explozive. în 
momentul punerii în activitate 
a „minivulcanului", substanțele 
aflate înăuntru au produs o pu
ternică explozie, cu un dezno
dământ tragic : nouă elevi au 
fost răniți, iar profesorului a 
trebuit să i se amputeze o mînă.

• EFECTELE INFLA
ȚIEI. O bancă a propus locui
torilor din Tokio să-i comunice 
părerile lor cu privire la banc
nota de 1 000 de yeni aflată în 
circulație. Bancnota, care avea 
cea mai mare valoare la sfîrși- 
tul anilor ’50, dar care a cunos
cut — ca și alte monede occi
dentale — rigorile inflației ga
lopante, a fost caracterizată în 
felul următor de unii cetățeni : 
„Dacă pierd o asemenea hîrtie, 
nici nu mă ostenesc să o caut" ; 
„Mă tem că nu merită să ne 
pierdem timpul cu tipărirea ei" 
ș.a.m.d. Banca însăși, făcînd un 
bilanț al acestor păreri, arată 
că moneda de 1 000 de yeni a 
fost tipărită într-un tiraj atît de 
mare incit s-au epuizat com
binațiile de litere și cifre folo
site îndeobște la numerotarea 
bancnotelor.
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