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Obiectivul central al organizațiilor de partid IMPORTANTE

din agricultură, al comandamentelor locale ECONOMII DE
MATERII PRIME

TOA TE FORJELE £4 TELOR
PUTERNIC MOBILIZA TE

© La strinsul recoltei
© La transportul și depozitarea ei 
© La semănatul griului

perioadă decisivă conducerii parti-spiritul indicațiilor
dului și .al prevederilor legii.'coman
damentele județene și cele comunale, 
organisme special constituite centru 
coordonarea lucrărilor agricole, con
ducerile unităților agricole, toti fac
torii care au răspunderi precise in 
această campanie să acționeze si mai

de vi- 
comanda- 
central a 

stadiul

Sintem într-o
atit in ce privește stringerea roade
lor acestui an, cit si pentru pregăti
rea temeinică a recoltei viitoare. Sint 
acțiuni care reclamă mobilizarea tu
turor locuitorilor de la sate, folosi
rea la capacitate maximă a tuturor 
mijloacelor mecanice, repartizarea 
lor judicioasă, ast
fel ca fiecare lu
crare să fie exe
cutată la timp, 
fără intîrziere. în 
ședința 
neri. 
mentul 
analizat
lucrărilor agricole 
de toamnă, stabi
lind măsuri orga
nizatorice și teh
nice menite să a- 
sigure desfășura
rea lor într-un ritm superior celui rea
lizat pînă acum. întrucît in unitățile 
agricole din unele județe se constată 
că participarea la muncă nu este co
respunzătoare. în mod deosebit s-a 
subliniat necesitatea ca organele si 
organizațiile de partid, comandamen
tele locale să acționeze energic pentru 
mobilizarea la muncile cimnului a 
tuturor categoriilor de oameni de la 
sate — cooperatori, mecanizatori, con
ducerile unităților agricole si funcțio
narii acestora, toti angaiatii din co
mune — astfel ca în fiecare unitate să 
se asigure o participare generală a 
locuitorilor de la sate la strinsul. 
transportul si depozitarea recoltei. în 
aceeași ordine de idei se cere ca. in

Pentru urgentarea lucrărilor se cer un efort susținut 
de organizare, ceas de ceas, din zori pînă noaptea, 
utilizarea la întreaga capacitate a echipamentelor 

pentru recoltarea mecanică și a mijloacelor 
de transport.

hotărit pentru organizarea întregii 
activități, pentru rezolvarea promptă 
a problemelor, analizind zilnic modul 
în care se îndeplinesc programele de 
lucru stabilite pentru fiecare unitate 
agricolă si formație de lucru in parte, 
inițiind măsuri operative si eficiente 
pentru intensificarea la maximum a 
tuturor lucrărilor.

Comandamentul central a stabilit ca 
pentru fiecare unitate agricolă obiec
tivele prioritare in următoarele zile 
să le constituie : intensificarea la 
maximum a recoltării porumbului 
prin mobilizarea locuitorilor de la 
sate si folosirea obligatorie a echipa
mentelor pentru recoltarea mecanică, 
încheierea în 2—3 zile a recoltări

SCRIITORUL
omul vremii lui,

cetățeanul patriei sale
Presupun că artis

tul, inainte de a de- 
. ,-veni artist, din adoles

cență, din copilărie, 
<. chiar, e atras de dife

ritele aspecte ale vie
ții, de chipuri și de 
caractere omenești, de 
miile de înfățișări ale 
naturii, de fenomene
le din trecut și din 
prezent, și că această 
mare curiozitate a lui, 
această sete de a des
cifra, de a desluși as
pecte și sub ele sen
suri, îl determină să 
exprime tare, cu pro
priul lui glas, ceea ce 
a filtrat prin înțelege
rea lui, ceea ce a fră- 
mîntat in cugetul lui, 
ceea ce a îmbrățișat 
după ce a cules din 
realitatea înconjură
toare. Că maturitatea 
care îi limpezește o- 
chiul și-i ascute auzul 
il determină din ce în 
ce mai puternic să 
prefacă în muzică, in 
pictură, 
această
care o 
buind intelesurile 
dînci și încercind 
vadă evoluția în viitor 
a fenomenului pe care 
a simțit nevoia să-l 
cearnă prin sine.

Marii scriitori ai lu
mii au fost zugravii 
(nu fotografii) con
temporaneității lor. Au 
ales o formă sau alta, 
proprie veacului lor, 
dar chiar dacă opera 
lor e imensa frescă a 
Infernului lui Dante, 
uriașa țesătură a tra
gediilor lui Shakes
peare. orga cu mii de 
rezonanțe a poeziei și 
prozei lui Goethe, ei 
au exprimat epoca 
lor, au fost chintesen
ța gindirii ei, oglinda 
frămîntărilor ei și a 
tipului uman al acelei 
epoci. Balzac, Tolstoi, 
Dickens, ca să culeg 
numai citeva dintre 
numele cele mari care 
vin pe buzele oricui, 
au înfățișat cuprinză
tor. larg și cu migală 
în același timp socie
tatea în care trăiau, 
raporturile între clase 
și Indivizi, tipurile 
caracteristice ale unui

moment sau altul de 
prefacere socială, des
tine care nu înseamnă 
fatalitate, ci mers al 
istoriei, tendințe către 
innoire mijind de sub 
straturile suprapuse 
ale inerției și conser
vatorismului, 
noștri clasici, 
din trecut și 
zent ai țării 
cei autentici vreau să 
spun, au făcut același 
lucru, și foarte des cu 
intenția clară de a 
limpezi in conștiințe 
calea viitorului. For
ma. tiparul in care 
scriitorul, cel pe care 
îl numim al epocii

Marii 
scriitorii 
din pre- 
noastre,

însemnări de
Lucia DEMETRIUS

în literatură 
realitate 
soarbe.

pe 
di- 
a- 
să

sale, expresie a ei și 
in același timp făuri
tor al zilei de mîine 
pentru că a descifrat 
tendințele ei și ie slu
jește, formula artistică 
pe care și-o plege. nu 
e neapărat nevoie să 
fie conformă și subor
donată rigid cronolo
giei, supusă 
distanței în . 
Trăim o epocă în care 
distanțele sînt com
primate, în care ma
șina apropie depărtă
rile, iar lnșirarea cro
nologică a evenimen
telor, respectată cind- 

strășnicle, e 
de însăși 

omenească, 
i scoate 

imagini su- 
inversate și 

nostru 
în or
ie cre- 
înșirui- 
avut-o. 

Convenția care a rin- 
duit legile construcției 
literare e azi mult 
mai largă, și cu cit ea 
sugrumă mai puțin o- 
pera de artă, cu atit 
scriitorul poate expri
ma mai liber ceea ce 
are de spus. Impor
tant e ca el să fie 
înrădăcinat in viața 
care îl înconjoară, să-i

va cu 
contrazisă 
memoria 
pentru că ea 
din trecut 
prapuse, 
numai efortul 
de a le așeza 
dinea timpului 
ează din nou 
rea pe care au

legilor 
spațiu.

vadă cu luciditate tră
săturile fundamentale, 
să distingă sub apa
rență esența, să iu
bească această viață, 
să lupte împotriva e- 
lementelor care o mi
nează sau vor să-i 
țină mersul pe loc, și 
să lupte deopotrivă 
pentru promovarea 
ideilor, forțelor care o 
duc inainte, spre pro
gres, echilibru, desă- 
vîrșire.

•Mă gindesc. firește, 
cind spun aceste cu
vinte. mai ales, la 
scriitorul din țara noas
tră. pe care cititorul 
trebuie să-l recunoas
că ca pe un purtător 
de cuvint al propriei 
lui conștiințe, al năzu
ințelor lui. un revela
tor al esenței realității 
prin imagini puternice, 
caracteristice. Opera 
lui va fi cu atit , mai 
izbutită cu cit. zugră- 
vindu-si eroii, va sti 
să-i plămădească din 
trăsături etern ome
nești. din cele care 
sint specifice individu
lui sî din Cele care 
deosebesc omul epocii 
sale de cel al epocilor 
trecute.

Fie că tema lui e 
politică, socială, etică 
sau numai afectivă, 
scriitorul adevărat, cel 
care cunoaște, trăiește, 
simte adine probleme
le contemporaneității, 
isi cunoaște contempo
ranii si trăiește cu sin
ceritate fiecare etapă 
a evoluției tării, va fi 
expresia celor care îl 
înconjoară, le va vorbi 
lor. va fi înțeles de ei 
si va colabora cu aces
te mijloace ale sale la 
imensa operă de con
strucție a generației 
lui.

Știm bine că ideea. 
gîndul și cuvintul stau 
la temelia acțiunii, 
a faptei concrete. Pil
dă ne e partidul, gîn- 
direa lui. cuvintul 
lui generator de ac
țiune. de construcție, 
de înfăptuiri fără pre
cedent. Scriitorul pă
truns de spiritul parti-

a

(Continuare 
în pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe trimișii speciali ai șefului 

statului centrafrican
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă dimi
neața. pe Augustin Dallot-Befio. mi
nistru de stat, și Lamine Theodore 
Plaise. ministru, trimiși speciali ai 
șefului statului centrafrican, Bo- 
kassa I.

La intrevedere au participat Mir
cea Malița, consilier al președintelui 
Republicii, și Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Oaspeții au inminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din par
tea Maiestății Sale Imperiale Bo- 
kassa I și i-au transmis cele mai

cordiale urări de sănătate șl fericire.
Mulțumind, președintele Nicolae 

Ceaușescu a transmis șefului statului 
centrafrican un salut prietenesc, îm
preună cu cele mai bune urări.

A avut loc apoi o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

florii-soarelui si cartofilor, iar a soiei 
în 4—5 zile : concomitent cu urgenta
rea recoltării, să se treacă cu toate 
tortele la insilozarea sfeclei de zahăr: 
să se intensifice recoltarea legumelor, 
strugurilor si fructelor, folosindu-se 
in această acțiune toti elevii. întru
cît in multe iudete s-au creat de

calaje mari între 
cantitățile de pro
duse recoltate si 
cele livrate la 
fondul de stat 
este nevoie ca. zi 
de zi, comanda
mentele județene 
si comunale să 
urmărească cu 
toată răspunde
rea realizarea 
graficelor de li
vrare la fondul 
de stat a produ
selor vegetale și 

animale, lichidarea decalajelor exis
tente. Livrarea ritmică a produse
lor contractate cu statul constituie 
prima obligație a unităților agricole.

Asa cum a stabilit comandamentul 
central, problema problemelor pen
tru această perioadă este urgenta
rea la maximum a recoltării, trans
portării si depozitării întregii produc
ții. Desigur, mobilizarea la aceste lu
crări a tuturor locuitorilor de la sate 
este nu numai necesară, dar si obli
gatorie. La fel de important insă pen
tru intensificarea lucrărilor este si 
utilizarea la întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanice si a celor de 
transport. Or. în multe unităti agri
cole se constată că echipamentele me
canice de recoltare. îndeosebi a po
rumbului. nu sint folosite integral, la 
întreaga capacitate, ca de altfel si 
mijloacele de transport. Iată de ce, 
în centrul preocupării comandamen
telor locale trebuie să fie problema 
utilizării intense a mijloacelor de re
coltare mecanică.

Urgentând recoltarea, desigur, cu 
fiecare zi ce trece vor fi strînse mai 
multe produse. Rezultă de aici necesi
tatea unor. măsuri deosebite pentru 
folosirea întregii capacități de trans
port existente, ca produsele să nu ră- 
mînă pe cimn. sunuse deprecierii. 
Pentru realizarea unui indice supe
rior de folosire a mijloacelor de 
transport, operațiile îneărnare-des-

Economisirea materiilor prime
— la fiecare 
fiecare utilaj
— constituie 
ordin pentru 
că al Combinatului petrochimic 
de la Pitești. Ca urmare, multe 
din produsele petrochimice ce se 
realizează aici au norme de con
sum substantial reduse fată de 
prevederi. De exemplu, formația 
de lucru condusă de inginerii 
Ioni Tincu si Andrei Grigorescu. 
de la instalația pentru produ
cerea polietilenci de înaltă pre
siune. prin introducerea de ini
țiatori de polimerizare mai ac
tivi au reușit să reducă cu 1 025 
tone consumul de etilena. De a- 
semenea. la instalațiile de negru 
de fum. de etilenă si gjicoli. 
formațiile de lucru conduse de 
inginerii Badea Geantă. Arcadie 
Voinicu si Constantin Moga. 
prin îmbunătățirile aduse proce
sului tehnologic, realizează pro
duse cu norme de consum cu 
mult sub cele prescrise. De la 
începutul anului, valoarea mate
riilor prime economisite se ri
dică ne ansamblul combinatului 
la 36 milioane lei. (Gh. Cirstea).

loc de muncă si la 
tehnologic in parte 
o sarcină de prim 
colectivul de mun-

(Continuare în pag. a III-a)

Spre deosebire de alte 
orașe deasupra cărora ca să 
le cuprinzi in întregime cu 
privirea ești nevoit 
scrutezi din avion, 
străvechea Napoca 
modernul municipiu 
arc privilegiul de a 
juit. de romantica Cetâtuie. 
Aici, pe acest pitoresc pro
montoriu. mai mult decit 
în celebra Grădină botani
că. ori in juvenilul orășel 
studențesc, mai mult deci’ 
în oricare punct al său. 
urcă cei ce vor să întil- 
r.ească Clujul, vizitatori din 
alte părți 
Clujenii 
amiezile 
spre a se 
oraș. chemați de .... __
adînc spre așezarea atit de 
familiară si atit de inedită 
in același timp. Pentru că 
la oricît de mici intervale 
s-ar succede aceste ascen
siuni sure inima orașului, 
chiar de la o zi la alta, e 
cuprins de o rapidă, r-.inli- 
nuă si salutară schimbare, 
arată mereu si mereu atî 
fete și Intr-adevăr de aici, 
de pe Cetătuie — comparată 
de un strălucit invătat. 
exemplu de sobrietate, de 
om lipsit de orice emfază, 
cu colina florentină 
care o veghează David al 
lui Michelangelo — în 
doveniana lumină de toam
nă. Clujul pare mirific.

înălțimea aceasta a Ce
tătuii ar punga sugera unui 
poet o uriașă fintînă arte
ziană din care apa căzind 
s-ar întinde liniștită jos la 
poalele înălțimii. în vatra 
străvechiului centru si s-ar

să le 
Clujul, 
dacică, 
de azi, 
fi stră-

ori clujenii insisi. 
lnsișj urcă dună- 
treiftele 'Cetătuii 

întâlni cu propriul 
un dor

ne

sa-

răscoli în fastuoase .spume 
spre exterior, acolo unde 
construcțiile exuberante ale 
cartierelor noi se revarsă 
intr-o mișcare parcă per
ceptibilă cu ochiul liber. 
Gheorghieni. Mănăstur. Gri- 
.gorescu. nume odinioară 
ale unor mai mult decit 
modeste periferii.- ezitind 
intre mahala si sat. au că
pătat o rezonantă tonică, de

Trustul de 
industriale, 

oameni

construc-
Colecti- 

pasionati.
si 
tii 
ve de 
lucizi si entuziaști ce st’u
să realizeze in mod exem
plar sarcinile de plan, să 
producă bunuri prețuite în 
tară si mult dincolo, de 
fruntarii., să fie promotori 
ai experienței celei mai 
înaintate, să facă totul 
pentru înfăptuirea grandio-

dit și făcut la întreprinde
rea de cazane mici si arză
toare. cele 130 de articole de 
îmbrăcăminte pe care ..So
meșul" le va oferi în 1978 
sau tehnologiile de fabrica
ție pentru producerea me
dicamentelor solicitate ..Te
rapiei" de parteneri de pes
te hotare.

Această efervescentă a 
noului, din bogăția căreia

TOAMNA AURIE
la Cluj-Napoca

noblețe, devenind embleme 
ale tinereții unei cetăti bi
milenare, între atitea alte 
embleme ale aceleiași tine
reți. Aceste embleme pot 
fi oricare dintre colec
tivele intreprinderilor frun
tașe în întrecerea socia
listă — „Carbochim". în
treprinderea mecanică de 
material rulant ..16 Februa
rie". întreprinderea de ca
zane mici și arzătoare. între
prinderea mecanică a agri
culturii i 
men tare. 
Institutul 
proiectări 
substanțe 
Trustul

Reportaj de
Vasile REBREANU

si industriei ali- 
„Farmec". ..Iris", 
de cercetări si 

i miniere pentru 
nemetalifere, 

construcții

sului program elaborat de 
cel de-al XI-lea Congres 'ăl 
partidului. Stăpiniti de ne
potolita febră a creației, 
oamenii aceștia sint auto
rii unor premiere de inte
ligentă si inițiativă ca. spre 
pildă, mașinile si liniile 
complete cu caracteristici 
tehnico-functionale supe
rioare pentru industria u- 
soară realizate la „Metalul 
roșu" sau cazanul cu func
ționare în aer 
ratorul mobil

liber si gene- 
de abur, gin-

n-am amintit aici decit 
mult prea puțin, ar putea 
uimi si nedumeri pe, multi, 
nu si pe acei ce sint fami
liarizați cu tradițiile glo
rioase ale muncitorimii clu
jene. cu potențialul ei de 
azi in continuă sporire, ca 
si cu faima stiintei grupate 
in jurul Almei Mater Napo- 
censis. aplecată atit de 
mult, cu deosebire in acești 
ultimi ani. spre osmoza fer
tilă a cercetării cu produc
ția materială. Sure lauda 
acestor oameni care îsi în
deplinesc exemplar si îsi 
depășesc sarcinile ce le re
vin în acest an. ei scru
tează cu grijă gospodăreas-

că viitorul, preocupindu-se 
ca să asigure de ne acum 
condițiile pentru producția 
primelor zile din 1978, ur- 
mind ca. potrivit angaja
mentului asumat, să reali
zeze sarcinile ce revin ju
dețului in actualul cincinal 
cu un avans de trei luni. 
Pentru a onora aceste an
gajamente au fost stabilite 
măsuri concrete privind 
mai buna folosire a utila
jelor si spatiilor de produc
ție. valorificarea superioară 
a resurselor naturale, eco
nomisirea materiilor prime, 
materialelor, combustibilu
lui si energiei, promovarea 
consecventă a progresului 
tehnic.' ridicarea nivelului 
calitativ al conducerii, or
ganizării producției si a 
muncii, repartizarea rațio
nală a tortei de muncă si 
tolosirea ei cit mai eficien
tă. creșterea productivității 
muncii, asigurarea punerii 
în funcțiune, la termen si 
în devans a tuturor capa
cităților prevăzute în olan.

O lumină de toamnă au
rie. de aur vechi si de 
miere învăluie tara.

Si dacă pămîntul româ
nesc era obișnuit sub clo
potul imens al toamnei să 
cunoască febra culesului si 
să pregătească rodul recol
tei viitoare. în anii noștri, 
tot mai mult el. devenit te
renul unui proces de indus
trializare cu un ritm rar in- 
tilnit în alte pârli ale 
lumii. îsi cîntăreste cu 
bucuria lucrului împlinit, 
dar si cu copstiinta a ce

(Continuare în paR. a III-a) ;

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
Mobilizare sporită 

a forțelor în ultimul 
trimestru al anului

REALIZĂRI 
ÎN INVESTIȚII
în perioada ce a trecut din 

acest an, in iudetul Mures au 
fost definitivate lucrările la 27 
obiective de investiții, fiind rea
lizate în devans cu 1—5 luni un 
număr de 9 obiective. între a- 
cestea se află modernizarea in
stalației de sulfat de aluminiu 
de la Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, turnătoria de fontă 
de la întreprinderea „Nicovala" 
din Sighișoara, depozitul de le- 
gume-fructe de la Reghin, două 
noi depozite de cereale si dife
rite obiective social-culturale. 
Constructorii, sprijiniți si cu 
forță de muncă din partea uni
tăților beneficiare, sint anga
jați in continuare la înfăptuirea 
programului de investiții în cele 
mai bune, condiții. (Cornel Pogă- 
ceanu).

Un minut. ° scurtă Pauză in incinta întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie". Brigada de producție și educație socialistă de 
la grupa mecanicului-șef — turnătorie, condusă de Neculai Noia, este 
gata să-și reia lucrul.

— Un minut, băieți — intervine maistrul Gheorghe Năstase.
— O aniversare ?

Nu. Cine merge la „Excelsior" ?
...Dialogul poate surprinde pe reporter. Dar nu și pe membrii bri

găzii, in care spiritul de echipă se manifestă atit in producție, cit și în 
timpul liber. Maistrul „nu-i iartă", nici de dala asta, pentru a ști cite 
bilete de film trebuie procurate. După cum tot maistrul „nu uită" să-i 
ureze cind unuia, cind altuia (fie că este vorba de Mariana Dinu, 
Niculina Bobircă. Constantin Danciu, Dumitru Drâghici. Constantin 
Preoteasa sau Nicolae Oros, care ieri a împlinit 45 de ani) : „La mulți 
ani !“. Pentru că el, ca și ceilalți, ca intr-o adevărată familie, nu trece 
pe lingă nici unul din momentele de viață...

O imagine care prefațează fotoreportajul 
PRINCIPIILE - ÎN MUNCĂ, ÎN VIAȚĂ! 

din pagina a H-a :
EXIGENȚELE CODULUI ETIC

Săptămîna care se încheie coincide 
cu intrarea in ultimul trimestru al 
celui de-al doilea an al cincinalului. 
A fost o săptămînă rodnică, caracte
rizată. inainte de toate, prin intensa 
preocupare a colectivelor de muncă 
din industrie pentru îndeplinirea pla
nului la toti indicatorii, recuperarea 
restantelor survenite la producția fi
zică. realizarea angajamentelor asu
mate in întrecere. Rezultatele obți
nute atestă voința neclintită de a 
înfăptui exemplar hotărîrile Congre
sului al XI-lea. de a da viată orien
tărilor și sarcinilor sublimate de se
cretarul general al partidului la con
sfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R.

Marele volum de producție ce a 
rămas de realizat în acest pătrar al 
anului impune o si mai mare stă
ruință pentru ridicarea productivită
ții muncii, la nivelul obiectivelor sta
bilite. folosirea cu indici inalti a tu
turor mașinilor si utilajelor. îmbună
tățirea organizării producției si a 
muncii, valorificarea tuturor rezer
velor de sporire a producției. întro
narea unei desăvîrșite ordini și dis
cipline în fiecare unitate. Actionind 
neslăbit tocmai în toate aceste direc
ții se creează condițiile pentru ca tri
mestrul tir.al al acestui an să asigure 
o trainică punte de legătură cu anul 
1978.

Cu spor si hărnicie s-a muncit si 
pe șantiere. Timpul favorabil a per
mis să se lucreze in ritm susținut, 
ceea ce a asigurat realizarea unui 
însemnat volum de lucrări, recupe
rarea unor restante. Se cer însă de
puse în continuare eforturi deosebite 
pe toate șantierele, mai ales ne cele 
de locuințe — astfel încît sfîrsitul 
anului să găsească planul de investi
ții îndeplinit.

în acest context, o mare impor
tantă pentru mersul economiei națio
nale are îndeplinirea angajamentelor

asumate întrecerea socialistă.
Este absolut necesar ca toate colec- 

. tivele de muncă să facă totul in 
acest sens, intelegindu-se că îndepli
nirea angajamentelor luate nu este 
în nici un caz o chestiune secundară 
sau facultativă. Se știe că aceste an
gajamente au fost incluse în planul 
national unic. în stabilirea parame
trilor generali ai dezvoltării econo
mice pe anul acesta si pe întregul 
cincinal, realizarea angajamentului 
fiind tot atit de imperioasă ca si a 
sarcinilor de plan propriu-zise. De 
realizarea exemplară a acestui întreg 
ansamblu depinde nemijlocit apli
carea consecventă. în continuare, a 
măsurilor cuprinse în programul de 
creștere a nivelului de trai.

începutul acestei săptămini a evi
dențiat, din nou, că acest program se 
înfăptuiește neabătut : în această pe
rioadă s-a trecut la maiorarea retri
buțiilor lucrătorilor din industria 
metalurgiei neferoase, cit si din in
dustria produselor din substanțe 
abrazive, din cărbune si grafit. Aces
tora le vor urma, potrivit eșalonării 
stabilite, alte categorii de oameni ai 
muncii — esențiale fiind rezultatele 
în producție care creează baza ma
terială. resursele ce fac posibile 
aceste majorări. Să muncim cit mai 
bine, punind în valoare întreaga 
noastră capacitate creatoare, căci asa 
cum vom munci, asa vom trăi !

Energic s-a 
săptămină și pe 
gerea recoltei, 
capricioase din 
pun o neslăbită 
rilor, participarea intensă a tuturor 
locuitorilor satelor, pentru a asigura 
recoltarea fără pierderi a tuturor 
produselor agricole, depozitarea si 
conservarea lor în cele mai bune 
condiții, paralel cu insămințarea ia 
un înalt nivel agrotehnic a griului — 
lucrare de care depinde, în mod ho- 
târitor, recolta anului 1978.

acționat în această 
ogoare, pentru strîn- 
Condițiile climatice 
această toamnă im- 
mobilizare a efortu-

loan ERHAN 
A. BUMBAC

(Continuare în pag. a Vl-a)
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O școală a eticii și echității socialiste

PRINCIPIILE
IN MUNCĂ, IN VIA TĂ /

La întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie“ - ima
gini care reflectă ,,amănun
te “ cotidiene ale unui cli
mat educativ de responsa

bilitate muncitorească
Din clipa în care ai deschis ușa unei hale de pro

ducție, iți apare în față realitatea umană numită 
colectivul de muncă, marele angrenaj viu, a cărui 
forță transformatoare se afirmă, zi de zi, nu numai 
prin valorile materiale create, ci și prin modelarea 
trăsăturilor morale proprii omului nou, prin trans
punerea in viață a principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste. Omul de la strung sau de la apa
ratul de sudură, de la matrița de forjare sau din 
fața cuptorului de oțel simte permanent aproape 
umărul tovarășului de lingă el, umărul puternic al 
marii familii muncitorești din care face parte. Aici, 
la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie11 
din Capitală, în acest colectiv condus de o puter
nică organizație de partid, tînărul învață să trăias
că și să muncească în chip socialist, să acționeze 
în spiritul exigențelor revoluționare pe care le im
pune calitatea de făuritor conștient al viitorului său 
și al țării. Aici, în focul muncii, se ivesc și se re
zolvă permanent micile și marile probleme ale edu
cației și autoeducației comuniste, ale perfecționării 
morale a fiecăruia. Comuniștii sînt sufletul acestui 
proces complex de formare a conștiinței socialiste, 
„pedagogii în salopete" care fac din formațiile de 
lucru, din brigăzile în care lucrează adevărate școli 
de muncă și educație — însuflețite de înaltele va
lori ale clasei noastre muncitoare, de spiritul revo
luționar care îi este propriu.

Cum cresc, cum se formează tinerii în acest cli
mat de înaltă răspundere pentru generația de mli- 
ne ? Cum și de la cine învață să muncească și să 
trăiască în spiritul Codului etic comunist ? Vă pro
punem, cu ajutorul obiectivului fotografic, cîteva 
imagini din uzina-școală, momente obișnuite din 
viața de fiecare zi a acestui reputat colectiv mun
citoresc.

Fotoreportaj realizat de Dumitru TÎRCOB 
Sandu CRISTIAN

Repetiție în trei. Tn pau7-a 
de prînz. tinerii strungari Paul 
Petre și Vasile Manea. îm
preună cu frezorul Moise Tu
dor s-au retras Ia masa lor pre
ferată, din coltul atelierului. Sînt 
seraliști la liceul industrial și 
— cum au avut atîtea prilejuri 
de a se convinge pînă acum —. 
o mică repetiție în trei poate 
fi urmată de... trei note bune 
în catalog, dacă vor fi ascultați 
după-amiază.

A venit Ionițâ 1 Oamenii din brigada lui Ion Cercel de la secția sculărie-autoutilări erau 
supărati. Colegul lor. strungarul Eremia Ionită. fără să anunțe pe nimeni, nu s-a prezentat la lucru. 
Comunistul Dan Podeanu, membru în biroul organizației de bază. împreună cu secretarul organizației 
U.T.C., Nicolae Dan. și alți membri ai brigăzii au hotărit să stea serios cu el de vorbă. I-au spus 
răspicat că brigada nu este dispusă ..să-1 aiute11. muncind pentru el. Actul de indisciplină a fost 

sancționat pe loc. prin opinia fermă a colectivului.

ClCSQ C6l0r 28. ^■cum patru luni, 28 de absolvenți 
ai școlii de 10 ani, duipă ce au terminat cursul de ca
lificare, au devenit muncitori. în brigada lui Constan
tin Cristescu de la turnătoria de otel au intrat tineri 
de nădejde. Este caracterizarea făcută de șeful brigăzii. 
Pe ce se bazează 1 „Leontina Mitei, Liubița Bratu, Ion 
Moraru, Cătălin Pintilie — ca să numesc doar pe 
cițiva — au ajuns să execute aceleași lucrări preten
țioase, ca oricare dintre muncitorii cu experiență cum 
sînt : Vasilica Dinu, Gheorghița Axene sau Atena 
Bălan. Și au trecut doar patru luni. Acum le spunem 
muncitori de clasă11.

Răspundere Ia puterea 22.După ce Eremia 
Ioniță i-a promis că a înțeles lecția brigăzii. Ion 
Cercel a trecut la grijile normale ale zilei. Și nu 
are deloc puține. în brigada lui lucrează 36 de 
strungari, dintre care 13 au abia trei luni de cînd 
au primit certificatul de calificare. Odată cu aceas
ta, media de vîrstă a brigăzii a coborit la 22 de ani. 
Rezultatele muncii de fiecare zi trebuie să fie însă 
la nivelul tradiției brigăzii. Asta înseamnă însă 
răspundere... la puterea 22.

Hudești — una dintre cele mai 
mari comune din județul 
Botoșani. Comună de oa

meni harnici, cunoscuți pentru bu
nele rezultate ale celor trei coo
perative agricole de producție, 
pentru gospodărirea așezării lor 
și, in egală măsură, pentru bo
gata activitate cultural-educativă. 
Altfel spus, primii la muncă, primii 
la voioșie. Pe măsura exigențelor și 
spiritului activ al sătenilor se cuve
nea să fie și reprezentanții lor, oa
menii puși în fruntea rezolvării ope
rative a treburilor obștești. Tocmai 
de aceea, căutînd să încredințeze 
importantul mandat de primar unui 
om apt să răspundă așteptărilor, 
acum trei ani, cetățenii, plenul depu- 
taților s-au oprit asupra unui con
sătean a cărui fire întrunea atît ca
litățile ce decurg din elanul tineresc, 
cit și cele specifice unei experiențe 
deja acumulate în activități politice 
și gospodărești.

Noul primar, Petru Sîrghi, n-a 
dezmințit așteptările. A știut să an
treneze locuitorii la efectuarea unui 
volum cit mai mare de lucrări exe
cutate prin muncă patriotică — o 
atestă și noul local al căminului cul
tural — la îndeplinirea cerințelor 
agriculturii, la desfășurarea unei ac
tivități spirituale pe măsura activi
tății productive. Motive să auzi nu
mai lucruri bune despre el.

Totuși...
— Cum apreciați munca primaru

lui ?
— Bună, dar...
— Dar ce ?
— A cam început să i se urce 

funcția la cap.
Francă și gravă mărturisire. Șl 

mai regretabil e că părerea nu este 
izolată, ci sintetizează opinia practic 
unanimă a cetățenilor. Mai mult, a- 
ceastă judecată severă a lumii nu se 
referă pur și simplu la infatuare, la 
o distanțare — și ea nepermisă — 
de oameni, ci vizează și un alt re
proș, la fel de serios : „Ce nu ne 
place la primar este că prea își 
oploșește rubedeniile11.

Interesant este că această scădere 
a încrederii oamenilor comunei în 
principalul lor reprezentant din con
siliul popular n-a intervenit pe.fon
dul unei abdicări directe de la ce
rințele obiectivitătii, ci, ca să spu
nem așa. pe usa din spate. Totul a 
început cu o preocupare aparent 
neutră, inocentă, cu un prilej fericit, 
care putea și trebuia să rămînă un 
moment fericit și atît. A început cu 
ziua în care primarul a acceptat să 
fie naș la o nuntă.

Nimeni nu spune — ar fi de-a 
dreptul absurd — că o persoană în
vestită cu o anumită răspundere nu 
trebuie să participe la un eveni
ment sărbătoresc. Primul la muncă, 
primul in cuvint înflăcărat, tovarășul 
Sîrghi putea fără grijă să fie și pri
mul la petrecere. Prestigiul lui de 
fruntaș al satului n-avea cum să fie 
umbrit de faptul că ar fi fost alături, 
cu același prestigiu, la întemeierea 
unei noi familii, unei noi celule trai
nice în organismul comunei. Iată-1 
însă pe Petru Sîrghi ajuns să vor
bească despre momentul sărbătoresc 
la modul disculpare :

— Știți... Eu nu m-aș fi angajat 
în asemenea treburi. Dar au interve
nit rudele, mai ales ale soției : 
„Tocmai tu, măi Petrică măi, să ne 
refuzi onoarea 1“ Nu mi-am dat 
seama că, în spatele acestor propu
neri, se ascundeau alte interese.

Un activist de partid, un conducă
tor de instituție, cum este secretarul

comitetului comunal de partid, pri
mar al localității, n-are dreptul să 
invoce scăparea de a fi căzut in 
capcana unor interese meschine fără 
să-și dea seama. Cu atît mai mult 
cu cit interesele nu erau deloc ca
muflate. „Onoarea11 la care se refe
riseră insistentele rude nu era prea 
onorabilă, după cum, in viziunea a- 
celorași persoane, ocazia solemnă a

Rentabilitatea „întreprinderii nup
țiale11 s-a văzut, mai elocvent decît 
din orice conturi, din faptul că 
exemplul său a proliferat. După pri
mar s-a găsit să facă pe nașul, în 
aceleași condiții, vicepreședintele bi
roului executiv a.1 consiliului popu
lar, Dumitru Farcaș. Peste trei săp- 
tămîni s-a instalat pe scaunul nunu
lui mare secretarul aceleiași institu-

greutate și Panait Miron, șef de 
fermă, si secretarul comitetului de 
partid de la C.A.P. Mlenăuți...

O nuntă presupune și o mulțime 
de preparative, iar nașii au un rol 
serios in definitivarea lor. Te și în
trebi cînd mai aveau timp presti
gioșii nuni mari de la Hudești și de 
treburile curente. Oricum, noua lor 
„vocație11 era luată foarte în serios,

Cînd e nun mare primarul, 
vine satu-ntreg cu darul

căsătoriei nu se limita la ceea ce ar 
fi putut fi inălțător și pur. Pe scurt, 
se pusese la cale o nuntă cu dar, iar 
prezenta prestigiosului 
naș viza, cel puțin in
direct. cuantumul pro
fitului.

Despre asemenea cu
nunii nuntașii care ac
ceptă invitația obișnu
iesc să spună : ..Mer
gem. din obligație11. E 
lesne de imaginat cit 
de proprie devine afir
mația atunci cînd simți 
că ..obligația11 o ai fată 
de o aleasă componen
tă. Și la năsia prima
rului Sîrghi ..obligați
ile11 n-au întirziat să 
fie onorate, atît ca pre
zentă. cît si ca... ba
rem. Ceea ce nutea 
constitui o ofrandă mai 
mult simbolică, o ex
presie a urării ea tînă- 
ra familie să debuteze' 
cu spor, a degenerat în 
conturi bine garnisite 
de cheltuieli si venituri.

tii. Constantin Apătăchioaiei. Apoi a 
fost din nou rindul primarului, s-a 
mai înscris în clubul nunilor cu

■

„Tablou de nuntâ..." la o nuntă cu dar
Desen de Șt. Cocioabă

altminteri nu le-ar fl mers buhul 
pinâ la celălalt capăt al țării. Nu 
e nici o exagerare. Dacă, uneori, 

cind mirii domiciliază 
în altă localitate, se 
deplasează nașii acolo, 
se duc ei la nuntă, la 
Hudești începuseră să 
vină... nunțile La nași. 
Mai înitîi foști consă
teni domiciliat! la Bo
toșani. la Lesu Ursu
lui. iar la ultima nun
tă mare, tinută acum 
două săptămini (nas 
— Panait Miron). în
surățeii s-au deplasat 
tocmai- de la... Timi
soara.

Sătenii nu se des- 
meticeau bine din.tr-o 
..obligație11 că se tre
zeau în alta. Cine știe 
cît ar fi continuat ca
ruselul ne melodia ho
rii miresei, dacă n-ar 
fi intervenit energic 
comitetul județean de 
partid.

— Noi l-am avertizat pe primar 
cu privire la aceste cununii și la im
plicațiile pe care le atrag, ne spune 
tovarășul Dumitru Curcan, activist 
al comitetului județean. Observația 
i-a fost repetată și într-o plenară a 
comitetului comunal de partid. Se 
vede însă treaba că nu s-a convins 
la timp.

S-a observat, din mărturisirea pri
marului redată anterior, că, acum, 
Petru Sîrghi a realizat proporțiile 
„implicațiilor11. Putea să se gîndească 
la timp. Cînd un om cu autoritatea 
și obiectivitatea impuse de o ase
menea funcție se înhamă la nășii cu 
strigări de numerar, riscă din capul 
locului să-și piardă principialitatea, 
ori, cel puțin, să o umbrească prin 
suspiciunile pe care le incită. Mai 
ales că, pentru rubedenii atît de in
sistente in a-și găsi un naș cu 
firmă, relațiile cu acesta nu se re
zumă numai la ziua cea mare și 
nici la cîteva vizite traditionale pe 
an. Finii... ca finii! Mai vin și cu 
ploconul, mai vin și cu o cerere la 
nașul-primar.

De subiectivitate nu mai ai cum 
scăpa. A demonstrat-o primarul din 
Hudești într-o împrejurare originală. 
După ce lumea începuse să-l vor
bească, s-a trezit că organul de con
ducere colectivă propune promovarea 
— îndreptățită — într-o funcție a 
unuia din finii săi. Ei bine, l-a ras, 
cum se spune, pe bietul fin de nu 
s-a văzut. Așa, ca o mostră de „prin
cipialitate11.

Reacții paradoxale? Li se poate 
spune și astfel. Paradoxul insă s-a 
născut în clipa în care alesul obștii 
s-a înhămat la activități oneroase, 
pe care ar fi trebuit să le combată, 
nu să le încurajeze.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteli"

— Scopul ședinței noas
tre extraordinare este ieșit 
din comun — anunță Ionel 
Zaiț, responsabilul grupei 
sindicale. Vom dezbate o 
problemă de etică, mai pre
cis. felul cum îsi îndepli
nește un coleg de-al nostru 
obligațiile de părinte. Este 
vorba de Alexandru Socaci, 
muncitor, tată a 5 copii.

— Ieri, în urma unor se
sizări ale vecinilor, am în
treprins o anchetă socială 
acasă la A. Socaci — pre
zintă cazul Ion Macovei, se
cretarul comitetului sindical 
din întreprinderea de în
călțăminte „Pionierul11. La 
ora 8 dimineața, cînd cole
gul nostru trebuia să se a- 
fle la lucru, l-am găsit a- 
casă, la un pahar de vin cu 
soția. Radioul (sau picupul) 
cînta. Ferestrele — larg 
deschise, deși era frig afa
ră. iar cei trei copii mai 
mici lipăiau desculți si cam 
sumar imbrăcați prin casă, 
încăperea se afla în cea 
mai mare dezordine cu pu
tință, incit îmi vine să cred 
că în această casă nu exis
tă mătură. Familia Socaci

locuiește într-un aparta
ment bun. dar o cameră au 
subînchiriat-o — ilegal, de
sigur. M-am întrebat cu 
strîngere de inimă : în a- 
semenea condiții, oare cum 
și-or pregăti lecțiile cei doi 
copii mai mărișori care sînt 
școlari ? Cum sînt îngrijiți 
acești copii 1 Menționez că 
familia Socaci realizează 
lunar un venit de peste 
3 600 lei. 1 240 lei îi repre
zintă alocația pentru copii 
și ajutorul pe care Gher
ghina Socaci, ca mamă a 5 
copii, il primește din par
tea statului. Deci acești 
bani sînt primiți de la stat 
numai pentru copii, pentru 
ca lor să nu le lipsească 
nimic. Iar în realitate...

...Cuvintele cad grele ca 
plumbul. Citești pe chipu
rile oamenilor uimirea și 
indignarea. Sînt bărbați și 
femei de diferite vîrste 
care au copii sau chiar ne
poți si știu prea bine ce în
seamnă să fii părinte. Ei 
nu înțeleg cum este posibil 
să te îmbraci frumos, ele
gant chiar (cazul soților 
Socaci), în timp ce acasă

copiilor le lipsește aproape 
totul, să cheltuiești cu ușu
rință banii decît să plătești 
acea sumă derizorie în 
schimbul căreia copiii pot

șia paharului și uneori. în- 
trecînd măsură? nu mai vine 
la lucru. Dar nu mi-a tre
cut prin minte să mă duc 
la el acasă, deși stă aici, la

protecția autorității tutela
re. „Trebuie scosi din acest 
mediu. Ce garanție avem 
că banii acordați de stat 
pentru copii nu vor lua in

-----------  FIȘIER SOCIAL ——

Unde să mai cauți un loc 
pentru încăierare?

într-un climat ge
neral de neîngăduintă 
pentru orice act ce 
contravine normelor 
noastre de comporta
ment. se petrec, une
ori. si lucruri ca cele 
ce urmează...

Trei tineri care lu
crează la întreprin
derea de aluminiu din 
Slatina, nu prea de 
mult veniti în uzină 
(între care frații Joită 
și Ionel Androne) s-a 
iscat, intr-o zi. o gîl- 
ceavă. Care s-a agra
vat. Foarte tineri cu 
totii. ..beligerantii11 
n-au găsit altă cale de 
a-si rezolva conflictul 
decît bătaia. Voiau, 
desigur, să-si arate, 
unii fată de alții, „vi
tejia11. Cum insă lo
cul de desfășurare a 
ostilităților nu era al
tul decît o hală de 
producție din uzină, 
cei trei au simtit a- 
tintindu-se asupra lor 
privirile doienitoare 
ale zecilor si sutelor 
de tovarăși de muncă. 
„Bine — au zis ei — 
n-o să ne batem aici. 
La șfîrșitul schimbului, 
afară, la poartă !“. Și. 
într-adevăr. la sfîrsitul 
programului de lucru, 
oe platoul din afara 
porților uzinei, cei trei 
s-au întîlnit din nou. 
gata să se încaiere.

Dar si aici, lume mul
tă. Muncitori care ie
șeau din schimb, mun
citori care intrau în 
schimb... Multi îi si 
cunoșteau. Și din nou. 
priviri dezaprobatoare 
s-au atintit asupra lor. 
Ba chiar Si replici de 
doiană : „Ce aveți, 
măi ? Ia potoliti-vă ! 
Nu vă e rușine ?“. ..Ei. 
lasă — si-au zis din 
nou cei trei «viteji» — 
ne întîlnim noi în o- 
raș !“. Și-ap tinut fă- 
găduiala. După-amia- 
ză. în centrul orașului, 
se aflau din nou fată 
în fată, cu pumnii 
strînsi. gata să ofere 
trecătorilor dezagrea
bilul lor spectacol. Nu
mai că — să vezi ce 
„ghinion11 I — la ora 
aceea a după-amiezii 
orașul era si el plin de 
oameni. între care 
multi muncitori de la 
uzină. Stingheritoare 
treabă I Careva le-a și 
zis: „Aveți, măi. as- 
timpăr ! Ce. vă a- 
flati în tîrgul lui Cre
mene ?“. S-au potolit 
zicîndu-si. poate, în 
ciudă : „Nu mai are 
omul unde să se bată11. 
Erau, totuși, cît de cit. 
băieți de bun simt. 
S-au despărțit, descu
rajați în pornirile lor 
războinice.

■ ■ ■ ■ B ■ ■
Socaci a asistat, cu destu
lă detașare, la strădania to
varășilor săi de muncă de 
a-1 scoate din impas. Cele 
cîteva cuvinte de promi-

Suspendat din calitatea de părinte
Replica unui colectiv de muncă dată - cam tîrziu - unor oameni 
care nu-și îndeplinesc obligațiile elementare de îngrijire și edu

care a propriilor copii

fi lăsati la cresă sau la gră
diniță.

După cîteva momente de 
reflecție, oamenii și-au 
spus cuvintul. Primul lor 
gind s-a Îndreptat spre 
copii. Ce poate face colec
tivul pentru ei, ce este da
tor să facă. „Am avut nu
meroase discuții cu Socaci, 
a spus Ion Oproiu. Ii cam 
place să stea în tovără-

doi pași, să văd cum își pe
trece timpul, ce comporta
re are în familie. Si iată, 
aflăm abia acum ceea ce 
trebuia să fi știut mai de 
mult, că nu-și îndeplinește 
nici cele mai elementare o- 
bli gătii de părinte11. Alt 
vorbitor, Simion Lejan, 
dînd glas si părerii al
tora, a propus soluția ca 
cei mici să fie puși sub

continuare calea băuturii 
sau a risipei ? Iată, am fă
cut si un mic calcul : sînt 
unii dintre noi care au a- 
vut, în trecut, venituri 
pentru întreaga familie cam 
cit revine astăzi fiecărui 
membru al familiei Socaci. 
Si, totuși, din acele resur
se. modeste, și-au întreți
nut cu grijă copiii11.

Aflat în sală, Alexandru

siune nu au convins asis
tența. Dar colectivul este 
hotărit să vegheze asupra 
celor cinci copii, chiar cu 
prețul dureros al retragerii 
drepturilor de părinte, dacă 
altfel nu se va putea. Și 
nu ne îndoim că totul se 
va termina cu bine, de vre
me ce forța colectivului a 
intrat în acțiune.

Ar mai trebui adăugat

A doua zi. în uzi
nă. utecistii din secție 
s-au întrunit, intr-o 
pauză, și i-au chemat 
între ei. „Nu prea ne 
face cinste purtarea 
voastră — le-au spus. 
Nici uzina, nici orașul 
nu sînt terenuri de 
luate între huligani. 
V-ati dus să vă bateti 
în oraș, credeați că a- 
colo e nămîntul nimă
nui. V-ati înșelat. Voi 
si în oraș tot ai noștri 
sînteti. Nu. dragi, to
varăși. nicăieri nu e 
loc pentru purtări 
nedemne. Dacă aveți 
o neînțelegere s-o 
lămurim acuma, oe 
loc. să discutăm !“.

Si. într-adevăr. în 
societatea noastră nu 
e loc nicăieri pentru 
acte care ultragiază 
bunul simt, compor
tarea civilizată. Opinia 
publică nu trebuie să 
îngăduie, nicăieri, la 
noi. asemenea compor
tări. Cei trei tineri au 
simtit acest lucru din 
plin. Se nare că au 
meditat adînc la ceea 
ce li s-a întîmplat, de
vreme ce acum sînt 
foarte buni prie
teni...

Fie să li se întîmple 
și altora la fel.

Mihai CARANFIl

însă un amănunt. Unul e- 
sențial : ședința amintită 
nu ar fi avut loc. deci lu
crurile ar fi mers mai de
parte pe făgașul, lor nefast; 
dacă nu ar fi existat un 
semnal adresat ziarului 
nostru de o mamă. Ana 
Maria Stoian, care nu a pu
tut trece indiferentă pe 
lingă copiii lăsati în voia 
soartei de familia Socaci și 
de o altă familie — Ivan. 
(Nicolae si Ioana Ivan, pă
rinți a patru copii mici, 
lucrează în cadrul coope
rativei meșteșugărești „Chi
mica11 ; locuința pe care au 
primit-o în acest an — toc
mai din grija de a li se 
oferi condiții bune de creș
tere a copiilor — deși spa
țioasă, sănătoasă, este în
treținută precar). Și nimeni 
de la „Chimica11 nu s-a se
sizat de acest fapt. în urma 
acestui semnal, în ambele 
cazuri s-au întreprins an
chete sociale, s-au luat 
măsuri practice de îndrep
tare. Dar pînă atunci ? 
Deși se știa că A.S. obiș

nuiește să absenteze de la 
lucru si să întreacă măsu
ra la pahar, nimeni nu s-a 
gîndit să se intereseze des
pre comportarea sa în fa
milie si să intervină la 
timp. Oare s-a considerat 
că acestea sînt probleme 
„strict personale11 în care 
nu trebuie să te amesteci î 

Sînt, firește, cazuri parti
culare, situații-limită. Dar 
lipsa de răspundere fată de 
educația copiilor — in i- 
postaze mai puțin grave 
decît cele relatate mal sus 
— se mai manifestă totuși 
intr-o serie de cazuri. Felul 
în care o familie sau alta 
se dedică creșterii copiilor 
nu poate să-i lase indife
renți pe cei din jur. De a- 
ceea, problema respectării 
cu strictete a obligațiilor 
părintești trebuie să con
stituie o preocupare a tu
turor colectivelor, a între
gii societăți — îndreptățită 
să vegheze asupra felului 
cum funcționează răspun
derea familiei fată de ge
nerația viitoare.

Rodica ȘERBAN
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ZIUA PETROLISTULUI

Schela de extracție din Boldești, sonda nr. 145. Prezentă la datorie, 
brigada de intervenție nr. 4 alcătuită din Mihal Dinică, Gheorghe lancu 

și Ion Boghianu

PANOUL DE ONOARE
• Petroliștii din Oltenia și Banat au extras în plus. în cinstea zilei 

lor. cantităti anroaoe duble de titei. fată de cele prevăzute in angajamen
tul anual. Sporul de producție are la bază promovarea unor procedee avan
sate de înlăturare a viiturilor de nisip, de sporire a randamentelor son
delor și de reducere a fondului inactiv, predarea in avans a unor sonde 
efectuindu-se in condițiile depășirii productivității muncii cu 2,5 la sută și 
obținerii unui volum suplimentar de beneficii de peste 7 milioane lei.

• Sondorii de la Berea, .județul Buzău — zonă cu veche tradiție în 
extracția țițeiului — au obținut in ultimul timp realizări de prestigiu eu 
pare cinstesc sărbătoarea lor. Astfel, prin folosirea cu randament sporit a 
instalațiilor din dotare și depășirea cu 4,2 procente a productivității mun
cii. petroliștii schelei buzoiene au furnizat peste plan economiei naționale, 
in perioada care a trecut din acest an. titei si alto hidrocarburi in can
tităti suficiente activității pe o decadă a rafinăriei din Cîmpina. De ase
menea. prin reducerea cu 52 lei. sub nivelul stabilit, a cheltuielilor la 
producția marfă s-au înregistrat economii suplimentare in valoare de 
peste 4,5 milioane lei.

• Lucrătorii Schelei de foraj Craiova au înregistrat. în intîmpinarea 
..Zilei petrolistului", un important succes : 2 600 000 de metri săpati in cei 
aproape 20 de ani de activitate, din care o parte însemnată peste plan. In 
acest interval ei au încheiat lucrările la 1 350 de sonde Ce au înscris Olte
nia. îndeosebi județele Dolj și Gorj. în rîndul producătorilor de hidrocar
buri. In această perioadă au fast experimentate si s-au extins forajul cu 
jet și cel cu scule cu diamant, forajul optimizat si alte procedee avansate 
de lucru, s-au experimentat tipuri noi de instalații realizate de industria 
noastră constructoare de mașini si au sporit simțitor vitezele de lucru și 
productivitatea muncii. Numai în intervalul care a trecut din acest an. de 
exemplu, sondorii craioveni au săpat in plus aproape 8 500 m. au depășit 
productivitatea cu peste 8 Ia sută și au predat în plus unităților de ex
tracție nouă sonde.

Oamenii
Măsura rodniciei muncii petroliș

tilor se cîntăreste in milioane de 
tone de „aur negru". Imaginea 
acestei munci dinamice o intilnesti 
pretutindeni in schele. Am încercat 
să-i deslușim 
Prahovei, 
virstă"

sondelor

detaliile în tinutul 
care este „decanul de 

al petrolului. Puzderie de 
sonde. Ca niște originale cumpene 
de fintină. pompele se leagănă zi 
si noapte, intretinind parcă un 
perpetuu dialog cu lacul subteran 
de titei. Sint sondele care smulg 
pămintului neprețuita sa avuție din 
pungile de „aur negru" ale subte
ranului. Petroliștii de la schela de 
extracție Boldești au lansat iniția
tiva „Fiecare sondă exploatată la 
potențialul maxim". Prin aplicarea 
ei. petroliștii din cadrul unităților 
apartinind Trustului petrolului Plo
iești au reușit, pină în prezent, să 
realizeze suplimentar sarcinile de 
plan pe acest an : aproape 3 000 
tone de țiței și peste 131 milioane 
metri cubi de gaze.

Spațiul petrolier al Prahovei este 
prin excelentă un spațiu al noului. 
Multe din sonde au fost si sînt a- 
devărate laboratoare de experimen
tare a celor mai moderne si efi
ciente metode de extracție a pe
trolului. Ele vizează creșterea fac
torului final de recuperare, care 
reprezintă o sarcină majoră trasa
tă de conducerea de partid si de 
stat. Prin noile metode de extrac
ție. fată de cele clasice a fost po
sibil ca. la nivelul Trustului petro
lului Ploiești, planul de creștere a 
factorului final de recuperare De 
intreg anul să fie realizat numaj in 
9 luni.

Este o veritabilă întrecere între 
brigăzile de sondori pentru aplica
rea acestor metode moderne de ex
tracție. Brigada de sondori nr. 5. 
condusă de Mihai Călimănescu. a 
fost declarată 
Moreni nu 
tele de tone 
plimentar. ci 
membrilor ei 
deul de injecție ciclică de abur la 
cit mai multe sonde. Ca un efect 
pozitiv direct al introducerii noilor 
procedee de extracție, cit si al apli
cării altor măsuri tehnico-organiza- 
torice s-a reușit ca. la nivelul Trus
tului petrolului Ploiești, să se obți
nă in primele 9 luni o creștere su
plimentară a productivității muncii

fruntașă ne schela 
numai pentru sli
de titei extrase su- 
si pentru stăruința 
de a extinde proce-

cu 3,5 la sută (angajamentul luat 
fiind de 3,2 la sută).

Este o adevărată competiție cu 
timpul. Nici un minut să nu fie 
pierdut — sonda să lucreze la ca
pacitatea maximă. Acesta nu ră- 
mine doar un deziderat. Prin mun
ca tuturor, de la sondor la direc
tor, practic, fiecare om al schelei, 
fie ea Boldești sau Moreni. Berea 
sau Băicoi. este antrenat și contri
buie la realizarea lui. Dar dintre ei 
se remarcă îndeosebi așa-numiții 
„DOCTORI AI SONDELOR" — oa
menii de la intervenție, a căror 
muncă este mai bărbătească. Echi
pele de intervenție de la schela 
Boldești, conduse de sondorii șefi 
Victor Geangu. Gheorghe Constan
tin. Alexandru Dumitrescu. Gheor
ghe Turtucă. Dan Angheloiu. Ni
colae Manole. Ion Oncescu s.a. sînt 
exemple de muncă, de dăruire si 
pregătire profesională. Nu există 
lucrare de intervenții la care ei să 
nu facă tot ce este posibil, pentru 
a fi terminată cit mai' repede — 
Dentru ca sonda să producă din 
nou. Iar. dacă ne referim la sche
la Moreni. numele sondorilor șefi 
de intervenție Nicolae Tudora si 
Ion Stoichita sînt apreciate si sti
mate tocmai pentru modul operativ 
si conștiincios in care execută fie
care lucrare.

L-am intilnit la una din sondele 
schelei Moreni pe maistrul ION 
DINESCU. Cine este el 7 Asa cum 
aveam să aflăm, acum, a devenit 
sef al unui atelier din cadrul sec
torului de intervenție. Nu pregetă 
nici o clipă să-si împărtășească ex
periența bogată, este autoritar, nu 
admite nici un rabat de la disci
plină. știe să lucreze cu oamenii. 
Maistrul Ion Dinescu a primit, de 
altfel, titlul de EROU AL MUNCII 
SOCIALISTE.

In aceste ținuturi prahovene se 
scoate ..aur negru", dar mai pre
sus de toate se formează oameni 
cu care ne mindrim si De care ii 
cunoaștem sub numele de petroliști. 
Pentru că petroliștii români sînt 
stimati si apreciati pe diferite me
ridiane ale globului. Specialiști de 
la schele de extracție apartinind 
Trustului petrolului Ploiești acordă 
asistentă tehnică la execuția unor 
lucrări în India. Afganistan. Libia. 
Algeria si alte țări.

Ion LAZAR

(Urmare din pag. I)

trebuie făcut mai bine, cu 
luciditate, odată cu tradi
ționalele roade ale gliei și 
rezultatele tuturor celorlalte 
ramuri de viată si activi
tate. Ne găsim, așadar, in 
acest ceas de plenitudine, 
în fata unui amplu si dina
mic tablou al împlinirilor 
tării.

Pentru un scriitor ce nu 
găsește decît ca fiind cel 
mai firesc lucru să lie 
preocupat de înfăptuirile 
celor in mijlocul cărora 
trăiește, izbinzile răsplătite 
cu înalte distincții Ia sesiu
nea din vară a Marii Adu
nări Naționale celor mai 
bune colective de oameni ai 
muncii, constituie un motiv 
si de mîndrie. de sporire a 
încrederii sale în vigoarea 
societății noastre. în înțe
lepciunea politicii pe care 
o slujim si o înfăptuim, dar 
si de înțelegere mai pro
fundă a propriei sale res
ponsabilități. cum a subli
niat nu o dată tovarășul 
Nicolae Ceausescu, fată de

un prezent tumultuos, fată 
de poporul său.

Ca om al scrisului, trăitor 
în inima Transilvaniei mă 
simt cuprins de bucurie să 
văd încununate cu laurii 
unor înalte distincții, de 
mai multe ori ocupi .id pri

*

„Carbochim"

După ce ne-a prezentat numeroase 
fapte demne de apreciere din ..fil
mul" realizării in timp record, dato
rită eforturilor comuniștilor, a „Co
menzii Pitești" (despre care „Scîn- 
teia" a relatat pe larg in coloanele 
sale, in lunile din urmă), tov. Aurel 
Popa, secretarul comitetului de par
tid al Uzinei mecanice de gaz metan 
din Mediaș, a ținut să precizeze că in 
întrecerea socialistă au apărut si alte 
rezultate „de excepție", cum sint cele 
legate de înnoirea, diversificarea si 
modernizarea produselor prin foitele 
proprii ale colectivului.

Faptul că numai în ultimele 5 luni 
ale acestui an, respectiv, august-de- 
cembrie, colectivul uzinei beneficia
ză, potrivit măsurilor adoptate, de 
un cîștig suplimentar de aproape 1.4 
milioane lei, iar în anul viitor de 
peste 3.3 milioane Iei — preciza se
cretarul comitetului de partid — a 
stimulat puternic pasiunea pentru 
nou', energia șt gîndirea creatoare a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor noștri, hotărițî să îndeplinească 
și să depășească planul pe acest an 
și pe intregul cincinal. Pe lingă sar
cinile de realizare a utilajelor nece
sare sectoarelor de gaz metan, co
lectivului i s-a încredințat tra
ducerea in viață a unui vast 
și imporțaiit program de innoiro 
și modernizare a actualelor tipuri de 
aparate de ardere și reglare a ga
zelor pentru industrie și consumul 
casnic. Evident, este vorba de apa
rate cu parametri superiori, compe
titivi, care să satisfacă, in primul 
rînd, cerințele marilor procese de. 
producție ale unor industrii „din 
prima linie de foc" : siderurgică, chi
mică, aceea a materialelor de con
strucții s.a. In domeniul aparatelor 
folosite, obiectivul urmărit ii consti
tuie asigurarea la noile arzătoare a 
unei economii de gaz metan de 
10—15 la sută, in comparație cu 
cele utilizate pină acum. Tocmai 
în această direcție acționează,. cu 
pricepere și dăruire, colectivul între
prinderii din Mediaș, iar progra
mul ce îl are de înfăptuit se mate
rializează pas cu pas in acest an, 
cînd intră în funcțiune noi și impor
tante capacități, urmînd ca produse

le noi să reprezinte 60 la sută din 
volumul total al producției, iar la 
sfirșitul cincinalului, 80 la sută.

Vorbindu-ne despre noutăți, oame
nii uzinei le raportează direct la sar
cinile de creștere a eficienței econo
mice. Discutăm in acest sens eu 
maistrul Nicolae Mărgineanu, de la 
care am reținut că s-a trecut, in pri
mul rind, la realizarea unor arză-

biu i se livrează in mod curent noi 
arzătoare de distribuție pentru cup
toarele de tratament termic, regula
toare și clapete de reglare aer-gaz ; 
au fost asimilate, de asemenea, noi 
tipuri de aparate de reglare pentru 
debite mici și mari, cu caracteristici 
echivalente celor de pe plan inter
național și. practic, uneori chiar mai 
bune, și care dau posibilitatea auto-

sînt T.C.P.C. Cimpina, I.C.E.M. și 
IPROLAM din București și altele ; 
după testarea sa pe ștanduri de 
probă, fiecărui aparat i se fixează 
regimul optim de funcționare.

Preocupați continuu, perseverent, 
de realizarea „celei mai mari pro
bleme a uzinei" : înnoirea, diversifi
carea și modernizarea produselor, co
lectivul întreprinderii din Mediaș

• Fapte semnificative despre preocuparea colectivului întreprinderii 
mecanice de gaz metan din Mediaș privind modernizarea producției 
® Aparate și utilaje noi menite să asigure beneficiarilor reducerea con

sumului de combustibil

toare speciale, cu caracteristici su
perioare, între care, un consum de 
gaze cu circa 10 la sută mai mic de- 
cit cel de pină acum. Despre ceie 
care au fost livrate, pină acum Com
binatului siderurgic din Galați, uzi
na a auzit numai cuvinte de laudă și 
acest lucru stimulează și mai mult 
colectivul întreprinderii din Mediaș. 
Au fost realizate și au ajuns la di
verși beneficiari noile arzătoare spe
ciale, cu consum redus de gaze, pen
tru petrochimie, urmînd ca din acest 
an să fie fabricată întreaga cantitate 
de 1 000 bucăți de asemenea arză
toare pentru Combinatul petrochimic 
din Pitești.

Astfel de noutăți sînt numeroase 
acum în producția uzinei medieșene ; 
întreprinderii „Independența" din Si-

matizării proceselor de ardere ; con
tinuă asimilarea aparaturii pneuma
tice pentru automatizarea cîmpurilor 
de sonde, ca și a aparatelor de ar
dere mixtă a combustibililor solizi și 
lichizi. în pas cu aceste preocupări 
majore — de asigurare a beneficiari
lor din economie cu aparatură care 
să permită reducerea consumurilor 
de combustibil gazos — la fel de im
portant este și faptul că. intr-un timp 
relativ scurt, uzina a dobîndit toate 
atributele unui promotor al noului, 
al progresului tehnic. Muncitorii sînt 
specializați și profilați din vreme 
pentru producția de unicate și 
serii mici ; uzina colaborează îndea
proape cu Centrul de proiectare și 
cercetare gaz metan din Mediaș, ca 
și cu alte institute de profil, cum

și-a cîștigat deosebite aprecieri pen
tru interesul pe care-1 acordă autou
tilării, mai ales în această perioadă 
de efort maxim in vederea realizării 
și punerii în funcțiune a unei noi și 
mari capacități de producție, pe baza 
căreia vor fi satisfăcute integral ce
rințele de asimilare a unor produse 
noi. moderne.

Prin astfel de preocupări, „zestrea 
tehnică" a unității a sporit an de an, 
în special cu utilaje mari care au pa
rametrii tehnico-functionali ridicați, 
unele fiind brevetate, cum ar fi presa 
hidraulică de 500 tone-forță, mașina 
de debitat tablă, poduri rulante, ma
carale pentru servirea strungurilor 
ș.a. în trei trimestre din acest an, la 
capitolul autoutilare, realizările au 
depășit toate așteptările.

Observarea atentă a schimbărilor 
calitative, structurale, petrecute în a- 
ceastă uzină, arată că atît în cazul 
diversificării și modernizării produ
selor, cit și al dezvoltării activității 
de autodotare, factorul motor l-a 
constituit organizația de partid. In 
ultimele 3—4 luni, de pildă, comite
tul de partid a supus unei analize 
exigente, in cadrul plenarelor comu
ne cu consiliul oamenilor muncii, trei 
probleme de cea mai mare impor
tanță pentru activitatea uzinei — in
tensificarea autoutilării, folosirea cu 
indici inalți a capacităților de pro
ducție și utilizarea cit mai rațională 
a forței de muncă. De asemenea, dînd 
dovada forței sale de conducere, a 
capacității de mobilizare a colectivu
lui, organizația de partid a concen
trat toate forțele pentru execuția de 
la începutul anului, în devans, a pes
te 40 de comenzi noi. S-au impus, 
în același timp, inițiative muncito
rești valoroase, cum sint : „Fiecare 
inginer și tehnician să realizeze a- 
nual, in afara orelor de serviciu, o 
problemă tehnică echivalentă ca va
loare cu retribuția pe un an". „Fie
care echipă de lăcătuși-mecanici — 
factor de. bază al autoutilării" ș.a.

Alături de succesele înregistrate în 
nouă luni ale anului — între care 
obținerea unei producții globale su
plimentare în valoare de circa 4 
milioane lei și creșterea cu circa 8 
la sută față de plan a productivității 
muncii, realizarea prin autodotare, 
de la începutul anului, a unor ma
șini și utilaje în valoare de peste 5 
milioane lei. materializarea riguroasă 
a programului de modernizare a apa
ratelor de ardere și reglare a gaze
lor, prin folosirea cărora, in scurt 
timp, vor fi obținute economii de 
milioane de metri cubi din acest pre
țios combustibil, atit la consumul in
dustrial, cit și la cel casnic — sînt 
argumente la fel de convingătoare 
ale strădaniei, capacității creatoare și 
spiritului gospodăresc dovedite de 
colectivul Uzinei mecanice de gaz 
metan din Mediaș, ale hotărîrii sale 
ferme de ridicare continuă a eficien
ței economice.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

La cooperativa agricolă din Timboiești se recoltează ultimele hectare de vie. în fotografia din stingă, una din cele 13 echipe din ferma viticolă nr._ 4 condusă de inginera Maria Davidoiu. Prin 
mecanizarea punctelor de preluare, stationarea mijloacelor de transport la centrele de vinificătie a fost redusă la mai puțin de o jumătate de oră (în fotografia din centru, imagine de la unul 
din centrele de preluare unde transportă cooperativele agricole din Cotesți Si Urechești). Acest complex de vinificătie modern 
din Timboiești. Ciorăsti si Sihlea, trebuia să prelucreze anul acesta peste 60 la sută din producția de struguri a

risca inginerul Blehndă Matei, campania va trece fără

fotografia din dreapta — care servește cooperativele agricole 
acestor unități. Pină acum nu a prelucrat încă nimic, și după cum ne mărtu- 
să poată fi folosit Foto : I). Drăguleșcu

ÎN PODGORIILE VRÎNCENE CONTRASTE

Perioada optimă a culesului nu-i folosită
optim“ pretutindeni

Podgoriile din Vrancea cunosc în 
aceste zile acea mobilizare de forțe 
specifică doar culesului strugurilor. 
De Ia primele ore ale dimineții pină 
la lăsarea serii, aproape 30 000 de 
cooperatori și lucrători din întreprin
derile agricole de stat, ajutați de 
peste 20 000 de elevi și studenți, or
ganizați pe brigăzi și echipe, sint an
gajați in bătălia pentru incheierea 
recoltării viilor in cel mult 7—8 zile.

Sint de apreciat măsurile organiza
torice luate pentru asigurarea unei 
corelări perfecte intre ritmul recol
tării și cel al preluării și prelucrării 
strugurilor. în acest sens, toate cen
trele de vinificație au fost dotate cu 
mijloace mecanice pentru descărca
re, iar la unele secții au fost moder
nizată și extinsă capacitatea de pre
lucrare. Rezultatul este că în acest 
an nu se mai înregistrează acele 
stagnări 
transport la 
Problema cea 
stituie acum 
la recoltat.

La Timboiești, încheierea culesului 
strugurilor este de acum o chestiu
ne de citeva zile. Ampla mobilizare 
de forțe — la lucru participă zilnic 
peste 1 000 de cooperatori — este du
blată de organizarea temeinică a 
muncii, de un înalt spirit de ordine 
și răspundere pentru evitarea orică
rei forme de risipă. Tot o chestiune 
de zile este încheierea recoltării și în 
cooperativele agricole Dumbrăveni, 
Cîrligele, Vîrteșcoiu — unități mari 
producătoare de struguri — unde 
măsurile luate de comandamentele 
comunale pentru mobilizarea la mun
că a tuturor locuitorilor apți de mun
că din sate s-au concretizat în de
pășirea cu 20—30 la sută a 
lor zilnice de lucru.

nedorite a mijloacelor de 
centrele de vinificațle. 
mai importantă o con- 
intensificarea ritmului

ori Cazane 
mici si arzătoare din Clui- 
Napoca, la cei de la „11 Iu- 
nie“-Dej, la cei de la Trus
tul de construcții industria
le Cluj-Napoca și Trustul 
de construcții Cluj, la cei de 
la Stațiunea pentru mecani-

grafice-

Pășind, acum, in aceste zile de vîrf, 
printre plantațiile de vii ale între
prinderii agricole de stat din Panciu 
nu-ți poți stăpini sentimentul de ad
mirație pentru ceea ce au făcut și 
fac oamenii de aici in această cam
panie. Inginerul Vasile Popa, direc
torul Întreprinderii, cu care am stră
bătut drumurilevde lut ale plantații
lor, este unul din specialiștii care, in 
asemenea situații, își acoperă vorbele 
in greutatea celor 800 tone de stru
guri. recoltați zilnic.

Nu in puține locuri contribuția ce
lor peste 20 000 de elevi și studenți 
este hotărîtoare la culesul strugurilor. 
Cot la cot cu cooperatorii sau lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat, organizați în echipe, pe ace
leași principii ca lucrătorii din agri
cultură, el reușesc acum să realizeze 
norme de cite 250—300 kg de struguri 
pe zi. Pentru cei 600 de studenți de 
la Institutul medico-farmaceutic din 
București, care fac practica la I.A.S. 
Odobești, aceste norme adunate sea
ră de seară cumulează acum o pro
ducție de struguri culeasă de aproa
pe 2 000 de tone. Aproape 3 700 de 
tone de struguri au strins, la această 
întreprindere, elevii, o bună parte din 
ei sosiți tocmai din satele de munte 
— Birsești, Tulnici, Nistorești, Vrin- 
cioaia, Reghiu ș.a.

Acum, cînd practic perioada opti
mă de recoltare a strugurilor e pe 
sfîrșite, cînd in plantații sînt zone în
semnate afectate de brumă, proble
ma problemelor o 
losirea deplină a 
lucru. O singură 
cîștigată pe zi, 
dețului, înseamnă 
puțin 600 tone de 
Iată de ce, pentru 
de unitate, pentru

din agricultură, timpul de muncă 
trebuie să aibă aceeași valoare. Sub
liniem aceasta intrucît chiar și acum, 
in plin vîrf de campanie, nu in pu
ține unități realizările nu reprezintă 
decit 50 la sută din ritmul stabilit. 
In ziua raidului nostru, bunăoară, la 
centrele de vinificație unde transpor
tă cooperativele agricole din Corbița, 
Ruginești și Păunești, livrările aces
tor unități nu reprezentau nici mă
car 40 la sută din sarcina stabilită. 
Cu mai multă răspundere și spirit 
organizatoric trebuie să se acționeze 
și la cooperativele agricole din Mo
vilita și Fitionești, unde pentru re
cuperarea restanțelor se impune in 
primul rînd mobilizarea la recoltat a 
tuturor celor apți de muncă din sat.

Sînt doar citeva secvențe care de
monstrează, deopotrivă, răspunderea 
cu care acționează cei mai mulți lu
crători din podgoriile județului, pen
tru ca rodul bogat al acestei toamne 
să fie pus la adăpost în cel mai scurt 
timp, dar și unele neajunsuri in mo
bilizarea oamenilor la lucru și orga
nizarea muncii, care cer o interven
ție promptă din partea organelor a- 
gricole, astfel incit și în aceste uni
tăți agricole culesul strugurilor să se 
încheie la 15 octombrie, așa cum a 
stabilit comandamentul județean.

Iosif POP
Dan DRAGULESCU

îndeaproape, 
ei mlndrin-

Cale lungă, drum...
In această perioadă, 

mijloacele de trans
port. încărcate cu po
rumb si soia fac sute 
de drumuri la bazele 
de recepție din jude
țul Ialomița. De aici, 
autocamioanele si trac
toarele cu remorci 
oleacă goale înapoi 
spre cîmp. pentru a fi 
încărcate din nou. Zil
nic. se parcurg deci 
mii de kilometri ..in 
gol". La prima vede
re. s-ar putea crede că 
este vorba de o situa
ție fără ieșire. Si. to
tuși. lucrurile nu stau 
deloc așa. Cu ceva 
mai mult spirit gospo
dăresc. mijloacele, de

degeaba
transport nu numai că 
ar fi mai bine folosi
te. dar unitățile agri
cole ar avea posibili
tatea să-si completeze 
în mod substantial 
„cămara" cu furaje a 
zootehniei. Dună cum 
ne spune tovarășul 
Constantin Bostan, di
rectorul întreprinderii 
județene pentru valo
rificarea cerealelor, in 
urma „baterii" stiule- 
tilor de porumb, zilnic 
rezultă sute de tone de 
ciocălăi. Rampele 
curțile unor baze 
recepție sînt Dur 
simplu blocate de 
devărati munți 
ciocălăi. care prin

si 
de 
si
a- 
de 
to

care si melasare con
stituie o importantă 
sursă de furaje. Do
vadă că iarna aceștia 
sint deosebit de cău- 
tati de unitățile agri
cole. Da. dar atunci, 
iarna, mijloacele de 
transport sint trimise 
la bazele de recepție 
SDecial numai Dentru 
ciocălăi. deci fac din 
nou un drum în gol. 
Acum. încărcarea cu 
ciocălăi a unui auto
camion nu durează 
mai mult de citeva 
minute. De ce nu se 
practică un transport 
rațional : camionul
plin spre baze șl tot 
plin spre unitățile a- 
gricole 7

Lacătele de hîrtie

cunoscindu-i 
multi dintre 
du-mă a fi eroi nu numai 
în viată, ci si ai cărților 
mele.

Izbinzile lor de azi adău
gate atîtor si atîtor altora, 
pentru mine înseamnă un

TOAMNĂ AURIE
mele locuri ne tară, unităti 
economice si de cercetare 
din județul Cluj, un loc de 
deosebită onoare revenin- 
du-i organizației de partid 
județene distinsă cu or
dinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I. 
Nu pot să nu mă gîndesc 
în aceste clipe la siderur- 
giștii de la „Industria sîr- 
mei", din Cîmpia Turzii, 
la muncitorii Combinatului 
de lianți si materiale re
fractare Turda, la cei de la

zarea agriculturii Cimpia 
Turzii, la lucrătorii din In
stitutul de ceroetări și pro
iectări miniere pentru sub
stanțe nemetalifere sau de 
la Institutul județean de 
cercetare si proiectare Cluj. 
Nu pot să nu mă gîndesc ia 
toti acești adevărati eroi ai 
bătăliei pentru edificarea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, si să mă 
gîndesc nu ca la niște ab
stracțiuni. ci ca la oameni 
reali, pe multi dintre ei

îndemn pătimaș si fierbinte 
de a-i reintîlni. de a face 
ca. pe principiul vaselor 
comunicante, fantele lor să 
pătrundă din nou si să fer
tilizeze paginile scrisului 
meu. Si dacă nutresc o am
biție e aceea ca ceea ce 
voi scrie despre ei să fie 
în plan artistic, pe măsura 
faptelor lor.

Văzut de pe cumpăna 
Feleacului. modulată de 
obsesivele treceri ale ca
relor Iancului. ori de ne a-

constituie fo- 
timpului de 

oră de lucru 
la nivelul ju- 
recoltarea a cel 
struguri în plus, 
fiecare conducere 

fiecare lucrător

ceeasi romantică Cetătuie 
pe timpla căreia a căzut 
răpus de gloanțele reactiu- 
nii învățatul pașoptist Step
han Ludwig 
jul tradițiilor 
muncitorești, 
gînd înaripat 
Si invătatilor.
aflat in explozia pașnică și 
ingenuă a corolei florale iz
bucnind din mugur, imnh- 
nindu-se, oferă spectacolul 
măreț, susținut de efortul 
cotidian si inspirat al mun
cii. mersul ferm al deveni
rii socialiste. Si 
sale, cele ureînd spre 
din venerabile vîrste si 
cutezătoare înflorite in 
măvara evului socialist 
Înnobilate de faptele aces
tor oameni ce. indiferent 
de limba pe care o vorbesc, 
sint Însuflețiți de același 
ideal : viitorul de /aur al 
României.

La Cluj-Napoca e o 
toamnă aurie, un anotimp 
fecund în lumina căruia 
auzim euritmia bucuroasă 
a marilor anotimpuri ale 
tării.

Roth. Clu- 
revolutionare 
al aurei de 

al scriitorilor
Clujul tînăr

zidurile 
noi 

cele 
pri- 
sint

Toate forțele satelor 
puternic mobilizate

(Urmare din pag. I)

cărcare. atit in cîmp. cît si la bazele 
de recepție, trebuie să dureze cit mai 
puțin. In acest scop, unitățile agricole 
de stat si cooperatiste trebuie să asi
gure echipe permanente pentru in- 
cărcarea și descărcarea mijloacelor 
de transport în cîmp. la bazele de re
cepție sau la propriile magazii.

Concomitent cu urgentarea recol
tării. este de cea mai mare importan
tă pentru producția de cereale 
a anului viitor ca însămintarea 
griului să se desfășoare la nivelul 
maxim al capacității de lucru de care 
dispun unitățile agricole. Pină la data 
de 8 octombrie, griul a fost semănat 
ne 51 la sută din suprafețele plani
ficate. din care 36 la sută în între
prinderile agricole de stat si 53 la 
sută in cooperativele agricole. Co
mandamentul central a hotărât ca se
mănatul griului să se încheie De toate 
suprafețele planificate cel tîrziu pînă 
la 15 octombrie. în acest scop, fie
care unitate agricolă trebuie să-si 
întocmească grafice pentru corelarea 
perfectă a recoltării si eliberării cu 
prioritate a parcelelor destinate griu
lui. executării arăturilor. pregătirii 
terenului și semănatului propriu-zis.

Acum. în această perioadă de vîrf a 
muncilor agricole, pretutindeni orga
nizațiile d<; partid de la sate, membrii 
comandamentelor locale au datoria 
să-si desfășoare activitatea nemijlocit 
pe cîmo. în mijlocul cooperatorilor si 
mecanizatorilor, mobilizînd prin e- 
xemplul personal energiile tuturor, 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor importante din agricultură.

...Nesatisfăcător s-au 
prezentat lucrurile în 
cazul colectării deșeu
rilor de hîrtie atît in 
industrie, cit si în 
gospodăriile personale 
sau din reziduurile 
stradale. Slabul inte
res manifestat în acest 
domeniu, atit din par
tea întreprinderii de 
preindustrializare si a- 
chiziții Brașov, cit și 
a consiliilor oamenilor 
muncii din unele uni
tăti si a consiliilor 
populare a determinat 
ca. în primul semestru, 
planul de predare la 
deseurile de hîrtie să 
nu fie realizat. Apre-

locale 
județ, 

si mai 
consta-

cierea a fost făcută în- 
tr-o analiză întreprin
să de organele 
de partid din 
Dar. iată, un 
slab interes s-a
tat si la preluarea de
șeurilor de hirtie de 
la populație. Putinele 
puncte fixe de pre
luare existente au stat 
mai mult închise, 
„ferecate" uneori de 
cantitățile mari de 
deșeuri care se adunau 
aici, fără a fi ridicate 
cu operativitate. sj 
care i-au determinat De 
responsabilii acestor 
puncte să refuze pri
mirea altor deșeuri.

Foarte anemic, ca să 
nu spunem deloc, s-a 
acționat si în direcția 
antrenării școlilor in 
această activitate. Si 
mai slab însă se des
fășoară lucrurile în di
recția valorificării de
șeurilor 
excepția 
zate ca 
curățenie.
seurilor se pierd. S-a 
întocmit un 
de măsuri
Cînd se vor îndrepta 
lucrurile, vom reveni... 
Dar, pînă atunci, no
tăm : slab interes s-a 
manifestat la valorifi
carea deșeurilor.

textile. Cu 
celor utili - 

material 
restul

de 
de-

orogram 
energice.

De teamă să nu fie fruntași au devenit codași
Deși nu este încă 

gata, se vede cît de 
colo că blocul Z 27. 
din bd. Ale.xandru 
Moghioros. va fi o clă
dire mare si frumoasă 
cu 10 etaje. In vară, 
constructorii dădeau 
zor să o inalte cît mai 
repede. „Avem terme
ne precise pentru fie
care lucrare, afirma a- 
tunci 
Petre, 
teaotă.
suri energice ca totul

să meargă ca ne roa
te. Si cu aproviziona
rea, și cu disciplina 
muncii... Sincer să fiu. 
n-avem probleme."

Dacă în vară con
structorul n-avea pro
bleme. acum nu mai 
are oameni. Deunăzi, 
ne șantier se găseau 
doar o mînă de oa
meni,
de lucru ne 
colo. Restul 7 
la alte lucrări, 
maistrul era

metamorfoze 1 
acum timpul 

să aștepte 7 Nici 
nici alta. Este 

de o simplă

maistrul Matei 
Timpul nu as- 
Am luat mâ-

care-si făceau 
ici. pe 
Trimiși 

Insusi 
plecat.

Deși nu s-ar putea 
spune că. aici, treaba 
a fost terminată. Dim
potrivă... Explicația a- 
cestei 
Oare 
poate 
una. 
vorba
„măsură organizatori
că". cum ne spunea 
unul dintre muncitori. 
Deci, cu alte cuvinte, 
d-ale organizării ! Sau. 
mai bine spus, d-ale... 
dezorganizării.

Exigeați numai cu
Era odată un inspec

torat care... tuna 
fulgera : „cutare 
trală industrială 
depășit consumul 
combustibil și energie. 
Trebuie să se ia mă
suri urgente. Altfel...". 
Firească cerință. Dar 
cei care erau atît de 
exigenți vedeau doar 
paiul din ochiul altuia. 
Să explicăm. Anul a- 
cesta, chiar unii din 
producătorii de energie

și 
cen- 

a 
de

7
electrică din ministerul 
în cadrul căruia func
ționează și inspecto
ratul cu pricina au 
depășit cu mult consu
murile de combustibil. 
Centralele de la Ro- 
vinari I și II cu 
12 000 tone, cea de la 
Ișalnița — cu 8 500 to
ne, aceea de la Bor- 
zesti-condensatie — cu 
3 500 si centrala de 
la Paroșeni — cu 5 300 
tone. Cauza principa-

instalațiilor 
unele defi- 
construirea 
Cauză — 

rînd — 
subiectiv, 

de la a-

la ? Unele neajunsuri 
în conducerea și func
tionarea 
(alături de 
ciențe în 
acestora).
în primul 
de ordin 
De aici,
ceasta rubrică, le a- 
dresăm întrebările : 
Cind și cum vor re
cupera pierderile T Pe 
ce căi le vor preveni 7 
Că prea mare e bîrna...
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Cum se manifestă in noua ediție a Festivalului „Cîntarea României" 

formațiile artistice laureate la precedenta ediție

CEI MAIlUNI- UNEXEMPLU Șl UN ÎNDEMN
FfaptYl^
[DIVERȘI

La 1 octombrie 1977 a început etapa de masă a ediției a doua 
a Festivalului „Cintarea României". Cum e și firesc, acest 
festival este chemat să ducă pe noi culmi toate izbinzile 
manifestării precedente, să determine apariția unor noi formații, așa incit 
practic, ele să activeze în fiecare întreprindere si în fiecare instituție 
— strins legat de profilul lor economieo-social — să impulsioneze pro
movarea unor repertorii cu un si mai bogat conținut de idei si cu un 
puternic mesai educativ, să lege si mai mult realizările amatorilor si 
cele ale profesioniștilor, făcînd din. artă o armă si mai puternică. în 
ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de civilizație si de cul
tură al întregului popor, in transformarea revoluționară a societății.

Ce se intimnlă 1a acest început al noului festival bienal cu cei 
mai buni dintre cei buni, cu formațiile distinse la ediția I a ..Cîn- 
tării României" 7 Cum dau ele „tonul" 7 Cum mențin si cum se 
preocupă ele de continua ridicare a „ștachetei" calitative 7

Am pus aceste întrebări unor formații laureate din cîteva județe.

Fruntașii — intr-o nouă etapă de masă
IAȘI. în prima ediție a Festivalu

lui național „Cintarea României" co
lectivul de muncă de la întreprin
derea de prelucrare a maselor plas
tice din Iasi a fost reprezentat pină 
la faza interjudețeană de brigada ar
tistică de agitație „Moldoplast". Com
pusă din 12 membri — operatori chi- 
misti. electricieni, maiștri, economiști 
etc. — brigada s-a evidențiat Prin 
prezentarea unui mare număr de 
spectacole. Brigada „Moldoplast" a 
continuat, neobosită, manifestările 
cultural-artistice pină azi. în lunile 
septembrie si octombrie au avut loc 
mai multe manifestări la nivelul 
formațiilor de lucru din secții, 
precum si In cadrul clubului munci
toresc al întreprinderii. Pe data de 
21 octombrie este prevăzută desfășu
rarea la club a unei reviste literar- 
artistice în cadrul căreia brigada 
„Moldoplast" va avea rolul princi
pal.

elabora cel dinții program pînă la 17 
octombrie ă.c.

BOTOȘANI. Formația de teatru a 
căminului cultural din satul Iacobeni, 
comuna Dîngeni. a ocupat. în ediția 
anterioară a Festivalului national 
„Cintarea României" locul al doilea 
în rindul laureatilor pe tară. Cum 
Si-a inaugurat activitatea în cea de-a 
doua ediție a Festivalului național 7 
Iată o întrebare în jurul căreia am 
purtat zilele trecute îndelungi discu
ții cu animatorul formației, profeso
rul loan Dăscăleseu. directorul scolii 
din localitate, cu regizorul ei. adică 
învățătorul Alexandru Mihalache. cu 
actori amatori si cu orcanele de 
conducere ale comunei. Poate si da
torită comuniunii spirituale în 
care trăiește si activează formația

— „ca într-o adevărată familie" — 
cîtiva dintre noii absolvenți care au 
fost repartizați. în această toamnă, la 
școala generală din localitate (Geta 
Matei. Geta Lungu și Gheorghe Cio
banul au tinut cu tot dinadinsul să 
facă parte din rîndul echipei de tea
tru. „Nu ne vom opri însă aici — ne 
spunea profesorul loan Dăscăleseu. 
Dintr-un număr mare de țărani coo
peratori si mecanizatori pe care i-am 
verificat in ultimele zile am ales deja 
cîtiva colaboratori, foarte bucuroși de 
încrederea acordată".

Repetițiile au început imediat dună 
1 septembrie a.c. — ele incluzind re
luarea piesei care le-a adus locul al 
II-lea ne tară („Cînd apune soarele" 
de Constantin Duică). lecturi la încă 
două noi lucrări — „Deșteaptă pă- 
mîntului" de Victor Ion Popa si 
„Viata studențească" de Mihail Sorbul. 
Cu cea de-a doua lucrare. „Viata stu
dențească". colectivul din Iacobeni iși 
propune să participe la „Zilele de 
teatru Mihail Sorbul", acțiune ce se 
va desfășura nu peste mult timn în 
județul Botoșani. în organizarea co
mitetului județean pentru cultură si 
educație socialistă. Motivația mai 
adîncă a acestor ootiuni 7 Actorii a- 
matori din Iacobeni îsi propun să re
flecte cu preponderentă viata satului
— în trecut si azi.

în acest sens, merită subliniată o 
inițiativă si mai ambițioasă : o piesă 
inspirată chiar din realității" satului 
si comunei noastre, cum explica Ro- 
dica Ceaca. pentru elaborarea căreia 
dramaturgul Leonida Teodorescu a si 
fost invitat la Iacobeni.

Preocupările artistice izvorăsc

Alături de entuziasmul artiștilor amatori — 

îndrumarea și exemplul personal 

al activiștilor de partid
„La Începutul activității cultural- 

artistice pentru susținerea celei de •» 
doua ediții a festivalului — ne spune 
inginerul Ion Mandrca, secretar ad
junct cu propaganda al comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice-Iași — 
sîntem preocupați de atragerea de 
noi membri, atit in brigadă, cit și 
pentru inființarea de noi formații ar
tistice. Comitetul de partid și-a for
mat două colective care discută cu 
fiecare din artiștii amatori. Facem 
în continuare sondaje și chiar ade
vărate concursuri pentru antrenarea 
altor instrumentiști, precum și soliști 
vocali.

De inființarea formației de teatru 
scurt mă ocup personal, atrăgînd de
ocamdată la acțiune pe operatorii 
Balmuș Petru, Iordăchestu Ovidiu. 
Dascălu Ion. Stăm însă de vorbă și 
insistăm să atragem la această formă 
artistică și pe membrii comitetelor de 
nartid, U.T.C. și sindicat. Sîntem pe 
cale să înființăm și un cerc de artă 
plastică".

„Vrem ca toate «ieșirile» noastre in 
public — ne-a mai spus secretarul 
adjunct cu propaganda — să aibă un 
conținut bogat și eficace. Experiența 
de pînă acum ne-a arătat că efi
ciența este mare numai atunci 
cind in textele brigăzii sint adrese

precise. Mai mult, acțiunile cultural- 
artistice sint cu și mai mult efect 
cind sint susținute direct și de către 
oameni cu munci de răspundere in 
unitate. Sprijinul direct al membrilor 
comitetului de partid și ai celorlalte 
organizații, al conducerii întreprin
derii este un stimulent puternic in 
ridicarea nivelului muncii cultural- 
artistice".

„Comitetul de partid, arăta maistrul 
Vasile Pop, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „Electro
motor", a stabilit ca, săptămînal, să 
fie discutate problemele privind ac
tivitatea formațiilor artistice. Secre
tarul comitetului de partid, președin
tele consiliului de educație politică și 
cultură socialistă, președintele sindi
catului și desigur responsabilul cul
tural din comitetul sindicatului, 
care face chiar parte din brigada 
artistică, vor participa la repe
tiții, Ia spectacolele prezentate 
in întreprindere și în afara acesteia".

Cum sint sprijiniți actorii amatori 
din Iacobeni de conducerea comunei, 
de forurile culturale ale județului 7 
,,Am luat toate măsurile — ne spunea 
tovarășul Dumitru Șandric. se
cretarul adjunct al comitetului comu
nal de partid si președinte al consi

liului comunal pentru educație poli
tică si cultură socialistă — Dentru ca 
formația de teatru din Iacobeni să 
dispună de condiții optime desfășu
rării activității. Am participat la dis
cutarea repertoriilor. S-au asigurat, 
ori de cite ori a fost necesar, mij
loace de transport, s-au acordat, a- 
pelîndu-se la teatrul din Botoșani, 
materiale pentru scenografie și re
cuzită. Firește, măsurile noastre or
ganizatorice și sprijinul material au 
în vedere, totodată, și celelalte for
mații artistice de amatori de la nive
lul comunei, între care unele recent 
înființate".

Și din partea forurilor culturale 
județene echipa de teatru din Iaco
beni se bucură de mult sprijin. Ast
fel, cum am înțeles din spusele tova
rășului Gheorghe Jauca, președinte 
al comitetului județean de cultură și 
educație socialistă, regizorul Eugen 
Traian Bordușan, de la Teatrul de 
Stat din Botoșani, a continuat să sa 
ocupe de această formație.

Iată, prin urmare, că cele cîteva 
sondaje întreprinse în trei județe ale 
țării vădesc un program de lucru bo
gat, pe care îl dorim concretizat nu 
numai pentru afirmarea actorilor a- 
matori, dar și pentru satisfacția șl 
Îmbogățirea spirituală a atitor și ati- 
tor spectatori care ii așteaptă ca să-i 
aplaude.

Vom continua ancheta noastră pri
vind demarajul in noua ediție, de 
masă, a Festivalului „Cîntarea Româ
niei" în județele Constanța și Sălaj.

Manole CORCACI 
Silvestri AILENEI 
Cezar IOANA

TIMIȘOARA. Comitetul de partid 
de la întreprinderea „Electromotor" 
din Timișoara a dezbătut sarcinile 
ce-i revin privind participarea bri
găzii artistice (clasată pe locul II la 
prima ediție a festivalului), precum 
și existența celorlalte formații în e- 
tana de masă a celei de-a II-a e- 
ditii a festivalului. în întreprindere 
a fost organizată o consfătuire cu 
membrii consiliului de educație po
litică si cultură socialistă, ceilalți 
factorț cu răspunderi In domeniul 
cultural-artistic si formațiile artisti
ce. la care s-au dezbătut concluziile 
desprinse din participarea la prima 
ediție si s-au stabilit măsuri pen
tru activitatea viitoare. La etapa de 
masă a ediției a II-a a festivalului 
întreprinderea „Electromotor" va 
participa, mal corect spus, „va 
porni", cu o brigadă artistică for
mată din 13 persoane, din care trei 
instrumentiști, o formație de dan
suri populare, alcătuită din 10 pe
rechi. 4 solisti de muzică' populară, 
un solist de muzică folk. în aceste 
formații vor fi atrase cadre tinere, 
cu o bună pregătire profesională si 
cultural-artistică. Pentru asigurarea 
textelor necesare brigăzii s-a con
stituit un colectiv de creație, care va

din problemele muncii
Cum înțeleg formațiile artistice să 

influențeze viata si munca de fiecare 
zi a colectivelor din care fac parte 7

La întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Iași, unde a 
început pregătirea programelor cu 
care formațiile se vor prezenta in con
curs. se lucrează la un nou text de 
brigadă. Textierul Radu Atanase. in
structorul brigăzii, este ajutat direct 
de secretarul comitetului de partid, 
inginerul Sergiu Ambrono. pentru a 
trata cele mai interesante probleme 
ale întreprinderii. în textul nou se ur
mărește tocmai accentuarea acestor 
probleme, mergîndu-se cu analiza fap
telor de producție de la nivelul for
mațiilor de muncă din secții pînă la 
cel al conducerii întreprinderii, al 
centralei si ministerului de resort. în 
realizarea textului nou al brigăzii se 
va da însă o pondere însemnată în
tăririi disciplinei, comportării, în mun
că si în viată. în mod deosebit se in
sistă ca fiecare lucrător să folosească 
integral materia primă, să realizeze 
produse de bună calitate, să refolo- 
sească orice deseu. Comitetul de 
partid și conducerea întreprinderii a- 
jută ca brigada artistică să arate pu

blic si modul în care înțeleg lucrăto
rii să se pregătească profesional la 
cursurile de ridicarea calificării, pre
ocupările lor pentru însușirea meto
delor avansate de lucru.

Și în tematica programului brigă
zii de la „Electromotor“-Timișoara 
vor figura probleme privind realiza
rea ritmică a indicatorilor de plan 
și a angajamentelor, combaterea risi
pei de orice fel, reducerea în conti
nuare a cheltuielilor materiale, creș
terea suplimentară a productivității 
muncii, realizarea sarcinilor la ex
port, întărirea ordinii și disciplinei. 
Vor fi evidențiați muncitori și secții 
fruntașe, popularizîndu-se experiența 
acestora și vor fi combătute aspecte 
negative, criticîndu-se concret cau
zele lipsurilor și cei care se fac vl- 
novați de ele. Acest program și 
următoarele vor fi prezentate în 
secții și ateliere. în trimestrul IV se 
vor mai prezenta, de asemenea, pro
grame speciale cu ocazia alegerilor 
de deputați în consiliile populare, a 
Conferinței Naționale a partidului și 
aniversării a 30 de ani de la procla
marea republicii.

Somnul și refacerea organismului
Somnul este tot atit de necesar organismului ca și 

hrana și oxigenul. Nu toată lumea simte insă nevoia 
de a dormi același număr de ore unii dorm mai mult, 
alții mai puțin sau fracționat (cîteva ore noaptea, o 
oră după-amiaza etc.). Care sint în realitate cerințele 
obiective de somn, constatate de specialiști pe baza 
unor cercetări științifice 7

întrebarea o adresăm tovarășului prof. univ. dr. 
docent LIVIU POPOVIC1U, șeful clinicii de neurologie 
de la Institutul de medicină din Tirgu Mureș, autorul 
unor lucrări valoroase in acest domeniu.

— Fiecare om 1st are 
propriile sale cerințe de 
somn în funcție de tipul 
de sistem nervos, de vîr- 
stă, de deprinderi și starea 
generală a organismului 
etc. Durata perioadelor de 
veghe (sau activitate) și de 
somn, orarul lor pot varia

dă. că în general creierul 
prezintă trei stări distinc
te : veghea, somnul adevă
rat și somnul paradoxal.

în starea de veghe, omul 
îsi desfășoară toate activi
tățile lui profesionale, so
ciale etc., randamentul lui 
depinzind și de orele de

multe ore de somn decît 
adultul, deoarece la ei sint 
si mai necesare sintezele 
de proteine cerebrale care 
sint suportul memoriei, al 
activităților de fiecare zi. 
Bătrînii si convalescenții 
simt, de asemenea, nevoia 
unui timp mai lung pen
tru somn, dar nu este in
dicat ca acesta să depă
șească 8—9 ore zilnic pen
tru că la bătrini se produc 
distorsiuni în „arhitectura" 
somnului : 80 la sută somn 
lent și 20 la sută somn 
paradoxal sau rapid.

— De ce este necesar ca 
„arhitectura" somnului să 
fie păstrată foarte bine 7

— Pentru ca organismul
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SCRIITORUL
(Urmare din pag. I)

dului si cunoscător al feluritelor chi
nuri în care cuvîntul lui se prefa
ce în vaste realizări în toate dome
niile. dacă nu trăiește suspendat un
deva. între cer si pămînt. dacă sim
te dorința firească a adevăratului ar
tist de a cunoaște cît maî mult din 
realitatea în mijlocul căreia trăiește

Nu cred in existenta unor scriitori 
care nu se pun în serviciul unei idei, 
constienti sau nu. care scriu fără să 
creadă că au ceva de comunicat lu
mii. care nu susțin o poziție fată de 
viată, fie ea negativă, sceptică, dez- 
abuzată sau. dimpotrivă, plină de 
dragoste pentru frumusețea ei. pen
tru nesecata el forță, pentru omenia 
din om si resursele lui de înnoire, 
de purificare, de creație generoasă. 
Fată de principiile care conduc pa
tria noastră si rezultatele concrete ale 
acestor principii umane, puternice, 
legice, scriitorul român nu poate face 
carte decît din cea de-a doua cate
gorie. $i dacă e vorba de o datorie 
nu impusă, ci adine simtită de artis
tul care e omul vremii lui si cetă
țeanul patriei lui. atunci opera de 
artă trebuie să se trudească a se ri
dica la nivelul ideii ne care o slu- 
ieste. artistul trebuie să-și aleagă si 
ascută. să-si împrospăteze neconte
nit mijloacele, ca s-o tălmăcească în 
forme clare, emoționante, răscolitoa
re si determinante de acțiune, de 
mers cutezător înainte.

Intre anumite limite fără 
a aduce prejudicii stării de 
sănătate. Fiecare om iși 
poate impune si regla rit
mul de alternantă dintre 
veghe si somn, în condiții 
bine determinate de profi
lul activității sale, prin or
donarea programului de 
muncă, de odihnă si somn. 
Se cunoaște, de exemplu, 
că unele persoane pot lu
cra mai bine noaptea tîr- 
zlu, altele in zorii zilei.

Există si oameni care 
nu simt nevoia să doarmă 
mai mult, pentru aceștia 
5—8 ore de somn, bine 
dormite, fiind suficiente. 
Se cunosc numeroase e- 
xemple de oameni celebri 
ca Plinius cel Tînăr, Vic
tor Hugo, Edison. Napo
leon si mulți alții, care, deși 
dormeau exțrem de puțin, 
aveau un randament foarte 
bun. Sub acest aspect s-a 
descris de către specialiști 
fenomenul denumit „in
somnie sănătoasă", la per
soane care, deși dorm pu
țin, au o bună dispoziție 
si un randament excelent.

— înțelegem că acestea 
sint cazurile de excepție. 
Dar, In general, ce tre
buințe de somn au majo
ritatea oamenilor 1

— în ultimul deceniu 
s-au obținut o serie de 
date noi atit pe plan mon
dial, cit si la noi în tară. 
Dotarea cu o aparatură 
modernă si elaborarea unei 
metodologii originale ne-au 
permis să contribuim la 
elucidarea rolului psihofi- 
ziologic al somnului. Cer
cetări efectuate în ultimii 
ani au demonstrat, de pil-
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somn. Astfel, un organism 
sănătos adult nu are ne
voie de mai mult de 7 ore 
de somn (copiii, bătrinii, 
convalescenții au nevoie 
de ceva mai multe ore de 
somn). Aceste 7 ore sint 
timpul total de somn, din 
care circa 80 la sută este 
reprezentat de somnul pro- 
priu-zis, adevărat, sau lent 
(lipsit de mișcări oculare), 
restul de 18—22 la sută 
fiind somnul paradoxal.

S-a constatat, că somnul 
paradoxal sau rapid (cu 
activitate electrică cere
brală rapidă și cu miș
cări oculare) este de 
fapt o perioadă de intensă 
activitate a creierului, 
deosebit de importantă 
pentru metabolismul cere
bral, pentru creșterea și 
refacerea celulelor creie
rului : se fabrică diferite 
proteine necesare stocării, 
resistematizării si depozi
tării informațiilor venite 
la creier. Cu alte cuvinte, 
in timpul somnului para
doxal se constituie memo
ria. baza materială pentru 
memorarea tuturor infor
mațiilor ; împiedicarea voi
tă a organismului de a 
dormi complet, deci de a 
realiza și somnul parado
xal. duce la alterări ale 
memoriei, atit la copii, cit 
și la adulți.

Copiii au nevoie de mal

să se odihnească si să se 
refacă, iar creierul să-și 
„fabrice" substanța ne
cesară memorării este 
bine să se știe că ori
ce perturbare a alternanței 
ritmului de veghe si somn 
poate crea, mai devreme 
sau mai tirziu, fenomene 
de surmenaj prin oboseala 
acută sau cronică a siste
mului nervos central, obo
seală care se transpune in 
scăderea si denaturarea 
reactivității reflexe (un 
conducător auto, un mun
citor la un tablou de co
mandă s.a. pot avea refle
xe întîrziate sau modifica
te după un somn insufi
cient) si a capacității de 
muncă.

— Multe persoane se 
plina că nu pot dormi și 
apelează din proprie ini
țiativă. la ajutorul medica
mentelor.

— Prin aceasta pacientul 
Îsi poate agrava perturbă
rile inițiale. Problema 
somnului preocupă intens 
omenirea contemporană 
pentru că datorită unor 
condiții de viată trepidantă 
și a lipsei de cunoștințe 
multi apelează la medica
mente în loc să descopere 
cauza lipsei de somn si să 
o combată prin mijloace 
adecvate. De altfel, aceasta 
este de cele mai multe ori 
o impresie înșelătoare.

Sint persoane care declară 
că nu dorm deloc. Nu exis
tă insomnii totale, de lun
gă durată. Există insă 
insomnii parțiale si false 
insomnii. Multe persoane! 
iau seara un somnifer pur 
si simplu din teama că nu 
vor dormi ! In toate aceste 
situații se apelează, une
ori cu prea multă ușurin
ță. la somnifere. De altfel, 
substanțele somnifere au 
ajuns să reprezinte mai 
mult de jumătate din pro
ducția globală mondială a 
fabricilor de medicamente. 
Omul modern se otrăvește 
singur printr-un apetit 
crescut de medicamente I U- 
tiiizarea substanțelor psiho
trope (somnifere) poa
te provoca dispariția som
nului paradoxal (adică toc
mai a acelui tip de somn 
în timpul căruia se reali
zează sinteza substanțelor 
proteice necesare celulei 
nervoase, celulelor creieru
lui si memorării tuturor in
formațiilor necesare), ceea 
ce duce cu timpul la pier
derea memoriei si la insta
larea unei stări de obosea
lă nervoasă.

Sint însă si suferinzi 
care au, în adevăr, nevoie 
de somnifere, dar si aces
tora medicul le recomandă 
numai pe perioade limitate 
si cu tendința de a le re
duce progresiv pînă la 
scoaterea completă din uz. 
Pentru că nici un somnifer 
nu poate da organismului 
un somn natural. Mult mai 
indicat este ca In locul a- 
cestora să se procedeze la 
o analiză a cauzelor care 
produc insomnia. O plim
bare pe jos seara, un duș 
bun înainte de culcare, o 
muzică și o lectură plăcute 
sint în măsură să asigure 
un somn normal. Insomnia 
poate fi provocată de lipsa 
de activitate, dar si de un 
program de muncă anarhic, 
dezorganizat. Munca este un 
stimulent, un reconfortant 
fizic si psihic : ea creează 
premisele pentru o bună 
funcționare a creierului. 
Activitatea susținută, orga
nizată permite creierului 
să se autoîntretină, să se 
autoregleze prin ritmicita
tea muncii si a odihnei.

Convorbire realizata de 
Elena MANTU
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Microdelta
din Bacău

La vărsarea Bistriței in lacul 
de acumulare Bacău I. sub ma
lul dinspre Itești, s-a format, in 
ultimii ani, o baltă. Mai bine 
zis, o veritabilă microdeltă. Și, 
vorba ceea : baltă să fie. că... Nu, 
aici nu e vorba de peste, deși 
nici el nu lipsește. în balta cu 
pricina ișt află acum un loc 
ideal de popas, pentru perioada 
de iarnă, un mare număr de 
specii de păsări migratoare. 
Odată cu primele zile ale lui oc
tombrie au si sosit pe aceste 
meleaguri lebăda cîntătoare si 
gisca cu gitul roșu. Dar nu sint 
singurele si nici măcar primele 
sosite. Ele s-au intilnit aici cu 
egreta mare, cu egreta mică și 
cu multe alte păsări, una mai 
frumoasă decît alta. Odată cu 
sosirea primăverii iși vor lua 
zborul spre ținuturile nordice. 
Nu înainte de a oferi ornitolo
gilor un bogat material de 
studiu.

Trei, si toate 
trei din. 
pricina 
vitezei

Ora 10. comuna Voiteni. Auto
turismul 2—TM—8763, din cauza 
vitezei excesive, la o depășire, 
a părăsit șoseaua și s-a tampo
nat de un dud. Conducătorul auto 
a fost accidentat grav, iar pa
sagerul de lingă el n-a mai pu
tut fi salvat. Ora 16,30. comuna 
Gătaia : autoturismul 1—CS— 
8058, din cauza vitezei excesive, 
a părăsit șoseaua și s-a tampo
nat de un dud (Tot de un dud !). 
Trei pasageri au fost grav răniți 
si unul n-a mai putut fi salvat. 
Ora 23,45, Sinnicolau Mare : 
autoturismul 2—BV—1650. din 
cauza vitezei excesive, a părăsit 
șoseaua și s-a tamponat. Două 
persoane au fost grav acciden
tate, iar conducătorul auto n-a 
mai putut fi salvat...

...Toate cele trei accidente au 
avut loc in aceeași zi, in același 
județ — Timiș — din una și 
aceeași cauză : viteza.
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10,00 Concert educativ

Istorioara 
cu „berbeci"

In abecedar se consemna cindva o isto
rioară : in loc să-și cedeze unul altuia tre
cerea, doi berbeci, intîlnlndu-se pe o punte 
s-au ciocnit cap in cap pină cind au căzut 
amîndoi în apă. Nu știm dacă abecedarele 
mai consemnează această pildă ; noi am 
întîlnit-o însă în viată, puțin modificată, 
în loc de doi „berbeci", pe puntea noas
tră sint trei...

într-o zi. primind din partea întreprinde
rii de prelucrare și valorificare a legume
lor și fructelor „Valea Roșie" două vagoane 
de marfă, depozitul „Militari" a constatat 
că aceasta era venită peste plan. Motiv 
pentru care a hotărit returnarea celor două 
vagoane. Din greșeală însă in actele de 
returnare s-a notat o altă adresă a destina
tarului. în loc de „Valea Roșie" — halta 
Valea Roșie, s-a scris „Valea Roșie" — Ol
tenița. Motiv pentru care vagoanele, in loc 
să ajungă la destinatar, au poposit acolo 
unde era scris in acte. La cîtiva kilometri 
de adevăratul destinatar. Moment in care a 
început disputa ca-n poveste :

Deși greșise, depozitul „Militari" a susți
nut în fața furnizorului că i-a returnat 
marfa. Deși știau că întreprinderea desti
natară nu-și are sediul la Oltenița, ci la 
Valea Roșie — zilnic duc și aduc aici (și de 
aici) marfă ! — organele locale ale C.F.R. au 
trimis cele două vagoane... destinatarului 
din acte. La rindul ei. deși a aflat unde 
a fost dirijată marfa. Întreprinderea „Va

lea roșie" nu a acționat In nici un fel pen
tru ridicarea ei...

Așadar, in loc să-și unească eforturile în 
realizarea interesului comun — trimiterea 
cit mai urgentă a mărfii pe piață — fiecare 
dintre cei trei sus-menționați s-a agătat de 
„punctul său de vedere", foarte îngust, 
arătînd cu degetul către celălalt : „Tu ești 
vinovat". Și în acest timp o importantă 
cantitate de marfă (implicit muncă) se de
precia in vagoane imobilizate, acumulind 
pierderi cît se poate de concrete.

Instanța s-a pronunțat, firește. numai 
asupra vinovățiilor materiale din dosar. Ce 
măsuri înțeleg să ia insă respectivele co
lective pentru curmarea țnentalitătilor în
guste, de „tarla", care ignoră interesele ge
nerale ale societății 7

Proces pentru 
o floare

în vară, pe Calea Văcărești la nr. 109, 
corpul B. în locul curții goale a apărut o 
fx-umoasă grădiniță : două insulițe de iarbă 
și flori, amenajate de-o parte și de alta a 
intrării. O oază de verdeață în mijlocul 
căreia nu o dată a putut fi văzută și autoa
rea sa : locatara Marcela G., proprietara 
apartamentului de la pai-ter. Cu hirletul și 
cu furtunul de stropit, cu grebla și cu ră
sadurile de flori. Cum se cade unui bun 
gospodar...

Beneficiari in egală măsură ai acestui colț 
Înverzit, soții C. și S.I. — proprietarii apar

tamentului de la etajul imobilului — nu au 
descins niciodată să pună mina pe hirleț 
sau să dea cu grebla, sau să ude florile. 
Ciudat insă, exact in momentul cind grădi
nița a fost gata cei doi au constatat subit 
că pentru înfrumusețarea curții M. G. nu a 
cerut și consimțămintul lor. Și. sub pretex
tul că pentru a citi contorul de ană ei ar 
trebui să facă... un pas pe iarbă, au che
mat-o in judecată pe M.G., cerind instanței 
desființarea grădiniței de flori.

Evident, chiar și asupra înfrumusețării 
unei curți, colocatarii trebuie să cadă de 
acord intre ei. Lucrul trebuie făcut insă nu 
în fața justiției, ci ca între vecini și gospo
dari. în spirit de bună conviețuire.

Ilegalitate... 
acoperita 
cu tabla

Recent, Jean M., gestionar in cadrul 
Secției mixte-Buftea. s-a adresat instanței — 
judecătoria Buftea și. respectiv. Tribunalul 
județean Ilfov — cerind desființarea unei 
decizii prin care i s-a imputat suma de 
14 898 lei, contravaloarea unei cantități de 
tablă găsită lipsă in gestiunea sa de către 
organele de control. Cerere care, in urma 
judecării și soluționării definitive a cazului, 
i-a fost admisă. Pînă aici nimic deosebit. 
Particularitatea acestui caz constă insă in

faptul că lmputatia In cauză a fost anulată 
pe baza unei adrese emise... tot de „unita
tea păgubită". Adresă din care reiese că 
J.M. este nevinovat, tabla în cauză fiind in 
posesia unității, sub formă de... acoperiș.

Surprinși de paradox, am cex-cetat mai 
îndeaproape cazul. Și iată ce am aflat :

La un moment dat. Secția mixtâ-Buftea 
s-a aflat în următoarea situație: pe de o 
parte, dorea să facă unele îmbunătățiri in 
cadrul diferitelor ateliere (repararea unor 
acoperișuri, diferite amenajări etc.) ; pe de 
altă parte, nu solicitase — și deci nu pri
mise — fonduri pentrti așa oeva. Atunci, 
incălcind -legea, a dat dispoziție ca lucrările 
in cauză să se facă cu materialele din fon
dul de... materie primă necesară producției 
curente. Așadar, in loc să ajungă produs 
finit și să intre în circuitul comercial, 
tabla-materie primă a luat drumul... aco
perișului.

Firește, ilegalitatea săvîrșită nu putea 
trece neobservată. Sesizind-o. organele de 
control au semnalat-o forului ierarhic su
perior, Grupului de întreprinderi de indus
trie locală Ilfov, cerind aplicarea legii. Mo
ment in care lucrurile iau o întorsătură ciu
dată. în loc să atace fondul problemei — 
deturnarea săvirșită in legătură cu materia 
primă in cauză — conducerea gi-upului a 
atacat — cu fermitate — un aspect formal 
al problemei : „lipsa" din gestiunea lui 
J.M. Și. pentru ca nu cumva instanța să 
greșească și să-l scoată vinovat, cu aceeași 
mină cu care a emis decizia de Imoutare. 
conducerea unității a emis și o adresă de... 
nevinovăție, prin care șe arată că tabla nu 
a părăsit întreprinderea, fiind Întrebuin
țată la unele reparații „absolut necesare".

în fața acestei situații te întrebi : ce a 
urmărit in realitate G.I.I.L.-Ilfov 7 Să ob

țină o „acoperire", o dovadă că în fata ile
galității de mai sus nu a stat cu miinile 
în sin sau să sancționeze deturnarea mate
riei prime de la rostul său firesc 7 în pri
mul caz a reușit de minune, in cel de-al 
doilea nu sint semne că ar ii acționat în 
vreun fel 1

Din caietul 
grefierului

„Știu de asemenea că inculpatul era un 
băiat priceput si lucra cu tragere de inimă 
în atelier — ceea ce cred că in activitatea 
lui infracțională i-a adus numai necazuri, 
el fiind in plus și un tip perseverent*.

(Din declarația martorului Ilie S-, fost 
coleg cu inculpatul. Tribunalul Capi
talei, dosar 1783/1977).

„Pentru a-mi vorbi mie ore in sir. știind 
că nu suport, soția mea a transformat in 
obiect de cleveteală pină și secretele de 
serviciu pe care le deține : de ce trebuie 
să-mi vorbească mie despre faptul că A.G., 
secretara directorului, se mărită cu unul din 
inginerii stagiari, adus din provincie, sau că 
D.R., șefa de tură, iși face unghiile numai 
in centru, la «Udo- ?l“.

(Fragment din susținerea motivelor de 
divorț invocate de Aurel K„ Tribuna
lul Capitalei. Secția a III-a civilă.).

Titus ANDREI
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De unde era 
balastul?

— Nu doriți balast 7 Am o 
autobasculantă plină. Chilipir, 
nu alta.

— O fi chilipir, dar...
Așa a umblat șoferul Gheor

ghe Mureșan, de la Trustul de 
construcții chimice Cluj, prin 
oi’așul Huedin, din casă in casă, 
oferindu-și marfa spre vînzare. 
Peste tot i se răspundea : „O fi 
chilipir, clar..." Pină s-a găsit și 
un „cumpărător", care a dus în
trebarea mai departe : „O fi chi
lipir. dar de unde ai balastul 7" 
Văzind că șoferul dă să apese 
pe accelerator, cumpărătorul și-a 
declinat calitatea : lucrător de 
miliție. Si iată ce a aflat : G.M. 
fusese trimis de pe un șantier 
din Beclean (Bistrița-Năsăud) să 
ducă autobasculanta de 6.5 tone 
(31—CJ—7396) la revizie. In 
drum, s-a abătut pe la o ba
lastieră din Apahida, unde și-a 
încărcat mașina. Ca de pe moșia 
lui. „Chilipirul" a fost, pină la 
urmă, o amendă usturătoare.

Valiza 
de pe șosea

La miliția orașului Huși s-a 
prezentat cetățeanul Pavel Iva- 
novici din localitate, care a de
clarat : „în timp ce mergeam pe 
șoseaua care duce din Răducă- 
neni la Iași, nu mică mi-a fost 
mirarea cînd am dat peste 
această valiză. Mă uit in dreap
ta. mă uit in stingă, nici țipenie 
de om. Am adus-o aici. Poftiți". 
Miliția a început investigațiile 
pentru găsirea păgubașului. Re
zultatul : păgubașul era. in rea
litate. o păgubașă, Tereza C. din 
lași, care avea în valiză diferite 
obiecte de valoare și un libret 
de economii cu vreo șapte mii 
de lei.
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Imprudență |
S-a întîmplat in satul Obreja. 

județul Caraș-Severin. Un I 
cooperator ajunsese la locul de 
depozitare a finului cu carul 1 
încărcat La un moment dat. i-a . 
venit chef de o țigară. Dună ce 
a aorins țigara a aruncat bătui I 
de chibrit in finul din căruță, 
în foarte scurt timn. a izbucnit I 
un incexidiu violent. Caii s-au f 
soeriat si au nornit în goană, 
cu căruța in flăcări, sore de- ■ 
pozitul de furaje, unde s-au 
mistuit si alte cănite de fin. iar ■ 
cel cu țigara n-a mai nutut fi 
salvat. |

folclorică 1
la Bran

Sărbătoare

IContlnuînd vechile obiceiuri I 
păstorești din partea locului, ce- I 
tățenii Branului. la care s-au

I alăturat numeroși oaspeți din I
Brașov și satele vecine, au sărbă- | 
torit evenimentul coboririi oilor 
de la munte. Momfent de bilanț ■ 

Ial hărniciei păstorilor și al dăr
niciei turmelor avute în grijă. ■ 
Sărbătoarea folcloi'ică. desfășu-

Irată sub genericul „Revăsitul f 
oilor", care a intrat de multe I 
veacuri în tradiția locală, s-a în
scris ca un punct de mare atrac- ■

Iție. constituind un fericit prilej
de clntec, joc și voie bună. *

. Rubrică realizată de
Petre POPA 1
cu sprijinul corespondenților ■ 

1 „Scînteii"
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Excelenței Sale Feldmareșal dr. IDI AMIN DADA 
Președintele pe viață al Republicii Uganda

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Uganda, 
îmi face plăcere să vă transmit felicitările mele, iar poporului ugandez urări 
de prosperitate și de succese pe calea progresului și bunăstării țării. îmi 
exprim convingerea că relațiile existente intre Republica Socialistă România 
și Republica Uganda se vor dezvolta tot mal mult in interesul celor două 
popoare, al păcii si Înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați și să transmiteți guvernului și poporului României 
cele mai călduroase mulțumiri pentru telegrama dumneavoastră de felicitare 
adresată cu ocazia Zilei independenței Ciprului.

Vă transmit, la rindul meu, bune urări și exprim convingerea că relațiile 
de prietenie dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare,

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

VIZITA DELEGAȚIEI
Solemnitatea conferirii

La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc, simbătă la amiază, 
solemnitatea conferirii Ordinului 
„Tudor Vladimirescu" clasa I ge
neralului de armată O Gin U, mem
bru al Comitetului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, ministrul Forțelor armate 
populare ale R.P.D. Coreene. Au fost 
conferite, de asemenea, ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia membrilor delegației militare 
coreene.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, prim-ad- 
junctul și adjuncții ministrului apă
rării naționale.

Au fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene în țara noas
tră.

în numele secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțe
lor noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Ștefan Voitec 
a transmis generalului O Gin U și 
membrilor delegației militare core- ' 
ene cele mai calde felicitări și cele 
mai bune urări cu prilejul conferirii 
înaltelor distincții, arătind că ele

Sosirea in Capitală a prințului Abăor Reza Pahlavi
Simbătă a sosit în Capitală prin

țul Abdor Reza Pahlavi, fratele șa- 
hinșahului Iranului, care face o vizită 
în țara noastră, la invitația Consiliu
lui de Stat.

La sos’ire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intimpinat de Emil

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Turneul gimnastelor 

românce in S. U. A. 
a debutat 

cu mare succes
Selecționata feminină de gimnasti

că a României — alcătuită din tripla 
campioană olimpică Nadia Comăneci, 
Marilena Neacșu, Cristina Itu, Emilia 
Eberle, Gabi Gheorghiu, Marilena 
Vlădărău si Ofelia Iofub — și-a în
ceput turneul în S.U.A., participînd 
alături de gimnaste americane la un 
concurs demonstrativ, care a avut loc 
la College Park (statul Maryland). 
Peste 10 000 de spectatori au aplaudat 
înalta măiestrie a gimnastelor român
ce. fiind impresionați îndeosebi de 
strălucitele execuții la paralele ale 
Nediei Comăneci. Din echipa ameri
cană. o frumoasă comportare a avut 
eleva în vîrstă de 13 ani Stephanie 
WiMim.

în continuarea turneului, echipa fe
minină a României va evolua in ce
lebra arenă de la „Madison Square 
Garden" din New York. în progra
mul turneului mai figurează con- 
curs-ri la New Orleans (11 octom
brie), Chicago (16 octombrie) și 
Hartford (19 octombrie).

Mîine încep campionatele naționale de box
Din după-amiaza zilei de mîine, la 

Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală vor începe campionatele na
ționale de box. evenimentul pugilis
tic nr. 1 al calendarului competițio- 
nal intern. Pe baza aceleiași formule 
de organizare, s-au calificat de la 
turneele zonale 91 de concurenți, alți 
34 obțlnînd „din oficiu" dreptul de 
participare la finale. Mal mult decît 
probabil, operațiunea „cîntarului" și 
vizita medicală care vor avea loc 
în cursul dimineții de astăzi vor 
tria rîndurile celor 125 de candidați 
la centurile de campioni. Important 
ni se pare să atragem atenția boxe
rilor înscriși și cluburilor de care 
aceștia aparțin asupra deciziilor bi
roului F.R.B. care stipulează — pe de 
o parte — obligativitatea concurenți- 
lor de a se prezenta la aceeași ca
tegorie de greutate la care au obți
nut calificarea (sau la categoria sta
bilită de colegiul antrenorilor, in ca
zul celor înscriși din „oficiu"), iar — 
pe de alta — sancțiunea disciplinară 
(suspendare pe timp de șase luni) 
pentru aceia care nu vor trece proba 
cîntarului sau, așa cum s-a mai în- 
tîmplat, nu se vor prezenta la cam
pionate.

După tragerea la sorți, care va a- 
vea loc. de asemenea, astăzi în cursul 
dimineții, vom ști exact și progra
mul diferitelor gale. Deocamdată, 
capii de serii aleși de colegiul cen
tral al antrenorilor ne dau o idee 
asupra forței turneului și țin loc de 
comentarii. Dintre ei remarcăm pe 
T. Ghinea, R. Cosma, Al. Turei și 
S. Adam (48 kg.), N. Robu și D. Ci- 

MILITARE COREENE 
unor ordine și medalii 

constituie o expresie a prețuirii pe 
care partidul și statul nostru, poporul 
român o acordă tradiționalelor ra
porturi prietenești dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Populară Coreeană, dintre 
armata Republicii Socialiste România 
și armata populară coreeană.

în numele său și al membrilor de
legației militare coreene, generalul 
de armată O Gin U a exprimat vii 
mulțumiri Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și poporului român, pen
tru înaltele distincții acordate, subli
niind că le apreciază ca un simbol 
al sentimentului cald de prietenie 
nutrit de poporul român și militarii 
forțelor noastre armate, față de po
porul coreean și militarii armatei 
populare coreene.

★
Simbătă, general de armată O Gin 

U, membru al Comitetului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul Forțelor armate populare ale 
R.P.D. Coreene, care se află într-o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră. împreună cu o delegație 
militară, a vizitat obiective econo
mice și sociale din județul Dolj, pre
cum și Academia militară din Ca
pitală. Seara, oaspeții coreeni au a- 
sistat la un spectacol prezentat de 
Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână". (Agerpres)

Bobu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București.

(Agerpres)

TENIS DE MASĂ

Echipa feminină 
a României — 

campioană balcanică 
în Sala sporturilor din Brasov au 

luat sfîrșit simbătă întrecerile pe e- 
chipe din cadrul campionatelor bal
canice de tenis de masă. La feminin, 
titlul a fost cucerit de echipa Româ
niei (Maria Alexandru, Liana Mihuț, 
Eva Ferenczi), care in meciul decisiv 
a întrecut cu scorul de 3-2 formația 
Iugoslaviei. în cel mai important joc, 
Liana Mihut a învins-o cu 2-0 pe cu
noscuta jucătoare Palatinus. Clasa
mentul final : 1. România — campi
oană balcanică ; 2. Iugoslavia ; 3. 
Bulgaria ; 4. Grecia ; 5, Turcia.

în competiția masculină, victoria 
a revenit selecționatei Iugoslaviei, 
Învingătoare cu 5-1 în partida finală 
susținută în compania reprezentati
vei României. Locul trei a fost ocu
pat de echipa Bulgariei, urmată de 
cele ate Turciei si Greciei. Astă-seară 
vor fi cunoscuți noii campioni balca
nici în probele individuale.

pere (51 kg.), T. Dinu și N. Popa' 
(54 kg), M. Lazăr, T. Tudor, Gh. Cio
chină și I. Buzduceanu (57 kg.), I. 
Mantu, I. Dragomir și Gh. Vlad 
(60 kg.), frații Cuțov, C. Hajnal și I. 
Budușan (63,5 kg), V. Cicu, C. Hoduț 
și I. Vladimir (67 kg.), S. Tîrîlă, Ăl. 
Tîrboi și I. Miron (71 kg.), Al. Nă- 
stac și C. Chiracu (75 kg.), V. Vrîn- 
ceanu, I. Gyorffi și A. Donici (81 kg.). 
M. Simon, I. Giurcă și I. Cernat 
<+ 81 kg'’-

IERI, LA
Echipa de fotbal a României a sus

ținut simbătă, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, un meci de veri
ficare cu selecționata secundă a Po
loniei, meci încheiat la egalitate: 0—0 
Fotbaliștii polonezi au dat o replică 
puternică selecționatei române, dove- 
dindu-se un sparing partener redu
tabil, o formație robustă, cu o apăra
re sigură și cu acțiuni periculoase pe 
contraatac. în această intîlnire, antre
norul Ștefan Covaci a utilizat majo
ritatea jucătorilor din lot pentru a le 
verifica potențialul.

în ansamblu, jocul echipei noastre 
a fost lipsit de spectaculozitate, 
opac pe plan tehnico-tactic și, 
deci, neconcludent pentru poten
țialul său actual. Nu trebuie uitat 
insă că a fost vorba de un simplu 
antrenament, că și altădată fotbaliș
tii noștri au jucat neconvingător Îna
intea confruntărilor oficiale. Desigur 
că la 26 octombrie altfel se va juca, 
alta va fi starea de luptă a echipei.

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit sîm- 
bătă dimineața pe Raoul Delaye. 
ambasadorul Franței la București, în 
vizită de rămas bun, în legătură cu 
încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Simbătă dimineața, Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe general-maior Robert Kotei, 
membru ai Consiliului Militar Su
prem al Republicii Ghana, care face 
o vizită în țara noastră.

în spiritul convorbirilor și înțele
gerilor dintre președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Consiliului Militar Suprem al Repu
blicii Ghana, Ignatius Kutu Acheam- 
pong, stabilite cu prilejul vizitei șe
fului statului român în această țară, 
a fost examinat stadiul actual al 
desfășurării relațiilor de cooperare 
economică și tehnică și al schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Ghana, precum și posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea in conti
nuare a colaborării româno-ghaneze.

La întrevedere au participat Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Toma Bă- 
lășoiu, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Ghana.

A luat parte Kwame Addae, amba
sadorul /Republicii Ghana la Bucu
rești. (Agerpres)

Cronica zilei
Șîmbătă seara a sosit în Capitală 

Peter Shore, secretarul de stat bri
tanic pentru mediul înconjurător, 
care va face o vizită în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intimpinat de Va- 
sile Bumbăcea, ministrul construcții
lor industriale, si de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Reginald Louis 
Seconde, ambasadorul Marii Britanii 
la București, si membri ai amba
sadei.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, Raoul Delaye, am
basadorul Franței la București, a 
oferit sîmbătă o recepție.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
conducători ai unor instituții cen
trale, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri ai corpului diplomatic.

★
Sîmbătă a fost semnat Protocolul 

de colaborare bilaterală pe anii 
1977—1978 dintre Consiliul ziariștilor 
din Republica Socialistă România și 
Sindicatul ziariștilor din Republica 
Portugalia.

★
Nava de cercetări oceanografice 

„Calypso", sub conducerea cunoscu
tului om de știință Jacques Yves 
Cousteau, s-a aflat timp de trei zile 
in Marea Neagră si a poposit în por
tul Constanta. în cadrul programului 
expediției privind perfecționarea teh
nologiei de cercetare a mărilor și 
oceanelor prin satelit.

Cu acest prilej, oceanologul fran
cez a fost oaspete al Ministerului 
Educației și învățămintului. El s-a 
întîlhit. sîmbătă după-amiază, cu 
ziariști din Capitală, cărora le-a îm
părtășit o serie de aspecte din preo
cupările sale actuale, din programul 
de cercetări al navei „Calypso", ex- 
primîndu-si satisfacția deosebită de 
a fi vizitat România si de a avea o 
colaborare rodnică cu cercetătorii 
români.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 octombrie. în țară : vremea va 
fl călduroasă, mal ales la începutul In
tervalului. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rărl tnal accentuate in vestul țării, unde 
pe alocuri va ploua. în rest, ploi izo
late. Vint slab pînă la potrivit, cu in
tensificări locale în sud-vestul țării și 
în zonele de munte pînă la 50 km/oră. 
Dimineața, pe alocuri, se va produce 
ceață. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar cele ma
xime între 16 și 26 de grade, mal cobo- 
rite în ultima zi. In București : vremea 
va Ii călduroasă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii, în a doua parte a interva
lului. Vînt slab pînă la potrivit. Dimi
neața, ceață slabă. Temperatura în scă
dere ușoară.

FOTBAL
Este necesar ca în vederea viitoa

relor partide pe care echipa română 
urmează să le susțină în prelimina
riile campionatului mondial condu
cerea tehnică să acționeze pentru 
omogenizarea compartimentelor și 
imprimarea unei tactici de joc mai 
bine conturate, în funcție si de va
loarea viitorilor parteneri.

în deschidere s-a desfășurat întîl- 
nirea amicală dintre selecționatele de 
juniori ale celor două țări, termina
tă, de asemenea, cu un scor alb: 0—0.

★
Pe stadionul „Petrolul" din Plo

iești s-a disputat ieri după-amiază 
întilnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele de tine
ret ale României si Poloniei. Fotba
liștii români au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (1—0). prin golurile 
înscrise de Radu II (mln. 6S si min. 
80), M. Răducanu (min. 32) și Agiu 
(min. 64). Punctul formației poloneze 
a fost marcat, in minutul 77. de Ma
jewski.

Adoptarea noii Constituții a U.R.S.S.
Un moment de semnificație istorică 

in viața popoarelor sovietice
După cum s-a anunțat, sesiunea 

extraordinară a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. si-a încheiat lucrările adop- 
tînd noua. Constituție a Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste. Aceas
ta constituie un eveniment de impor
tanță istorică în viața politică a so
cietății sovietice, a popoarelor 
U.R.S.S., în lupta acestora pentru 
trecerea de la societatea socialistă 
dezvoltată la edificarea comunismului.

Relevînd însemnătatea acestui eve
niment si dind expresie interesului 
și sentimentelor prietenești cu care 
el este salutat si în țara noastră, în 
telegrama de felicitări pe care se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat-o secretarului 
general al C.C. al Partidului Comu
nist al U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, se 
subliniază : „Adoptarea noii Consti
tuții, în preajma celei de a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, marchează un moment 
de o deosebită semnificație in mafea 
operă înfăptuită de popoarele fră
țești ale Uniunii Sovietice, sub con
ducerea partidului comunist, pentru 
făurirea societății comuniste in patria 
dumneavoastră".

Așa cum este cunoscut, noua Con
stituție sovietică este rodul unei ac
tivități laborioase, desfășurată timp 
de mai multi ani de Comisia Consti
tuțională, prezidată de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
L. I. Brejnev. Pe baza raportului 
prezentat de președintele comisiei, 
plenara C.C. al P.C.U.S. din luna mai 
a aprobat proiectul si l-a supus dez
baterii publice largi a întregului po
por. Sint semnificative pentru am
ploarea acestei consultări datele sin
tetice relevate în cadrul sesiunii 
Sovietului Suprem — in sensul câ 
la dezbateri au participat 140 de 
milioane de oameni, adică mai mult 
de patru cincimi din populația adultă 
a tării ; examinării proiectului i-au 
fost consacrate peste 450 000 de adu
nări de partid și circa 1,5 milioane 
de adunări ale oamenilor muncii din 
întreprinderi, colhozuri, unităti mili
tare ; au fost prezentate circa 

.400 000 de propuneri. La sesiune s-a 
apreciat că această largă dezbatere a 
oferit posibilitatea îmbunătățirii pro
iectului, introducerii unor completări, 
precizări si amendamente, aprobarea 
largă exprimată de intregul popor a- 
vindu-și temeiul în faptul că reflec
tă cuceririle, năzuințele șl speranțele 
oamenilor sovietici, proclamă si pre
cizează cu claritate drepturile si obli
gațiile lor, perspectivele evoluției vi
itoare a societății.

După cum se știe, în 1936. cînd a 
fost elaborată Constituția anterioară, 
Uniunea Sovietică se afla într-o altă 
etapă de dezvoltare, în stadiul cînd 
se încheiase de curînd generalizarea 
relațiilor socialiste si se trecuse la 
construirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului ; în acea vreme, nivelul 
tehnic al economiei .era încă mult 
rămas în urmă față de cel al țărilor 
dezvoltate industrial, ceea ce se re
flecta si în condițiile de viată ale 
poporului ; în diferite sectoare ale 
vieții sociale, materiale si spirituale, 
persistau vestigii ale timpurilor ante
rioare Revoluției.

Mutațiile radicale, amplele prefa
ceri social-economice petrecute in so
cietatea sovietică în cei peste 40 de 
ani care au trecut de atunci au fă
cut necesară elaborarea unei noi Con
stituții, menită să oglindească schim
bările profunde in baza materială, in 
dezvoltarea forțelor de producție și 
a relațiilor sociale. întărirea statului 
sovietic si prefacerile din structura 
socială, din condițiile de viată ale 
oamenilor sovietici, practic, din toa
te domeniile existentei materiale și 
spirituale a societății.

• Direcția principală de dezvoltare a siste
mului politic al societății sovietice o constituie 
dezvoltarea în continuare a democrației socia
liste : participarea tot mai largă a cetățenilor 
la conducerea treburilor statului șl societății, 
perfecționarea aparatului de stat, dezvoltarea 
actlvismulul organizațiilor obștești, Intensifi
carea controlului popular, consolidarea bazei 
juridice a vieții de stat șl sociale, lărgirea pu
blicității, luarea permanentă in considerare a 
opiniei publice.

• Țelul suprem al producției sociale în so
cialism este satisfacerea cea mai deplină a 
necesităților materiale și spirituale crescînde 
ale oamenilor.

Bizuindu-se pe activitatea creatoare a oa
menilor muncii, pe întrecerea socialistă, pe 
realizările progresului tehnico-științlfic, perfec- 
ționînd formele și metodele de conducere a 
economiei, statul asigură creșterea productivi
tății muncii, sporirea eficienței producției și îm
bunătățirea calității muncii, dezvoltarea dina
mică, planificată și proporțională a economiei 
naționale.

• în conformitate cu idealul comunist: „Dez
voltarea liberă a fiecăruia este condiția dez
voltării libere a tuturor", statul sovietic își pro
pune țelul de a lărgi posibilitățile reale pentru 
dezvoltarea și folosirea de către cetățeni a for
țelor lor creatoare, a capacităților și talentelor 
lor, pentru dezvoltarea multilaterală a perso
nalității.

• Statul înfăptuiește neabătut cursul spre 
creșterea nivelului retribuirii muncit, creșterea 
veniturilor reale ale oamenilor muncii pe baza 
creșterii productivității muncii.

în scopul satisfacerii mal depline a necesită
ților oamenilor sovietici se constituie fonduri 
sociale de consum. Cu participarea largă a or
ganizațiilor obștești și a colectivelor de muncă, 
statul asigură creșterea și repartizarea judi
cioasă a acestor fonduri.

Importanta majoră a noii Constitu
ții constă tocmai in faptul că ea 
consemnează și consacră aceste 
profunde transformări istorice și, tot
odată, reglementează viata socială în 
condițiile actuale, cînd Uniunea So
vietică a devenit un puternic stat 
socialist, caracterizat prin dezvoltarea 
considerabilă a forțelor de produc
ție. o industrie înaintată, o agricul
tură avînd un grad inalt de meca
nizare. realizări prestigioase în sec
toare de vîrf ale stiintei si tehnicii.

Referindu-se la dimensiunile acestor 
schimbări, tovarășul L. Brejnev ară
ta în cuvîntarea rostită la sesiunea 
extraordinară a Sovietului Suprem că 
pentru a realiza volumul produsu
lui social global obtinut în întregul 
an 1936 este nevoie în prezent de 
mai puțin de o lună ; dotarea cu 
fonduri în ramurile producției ma
teriale a sporit de 14 ori. consumul 
de energie în industrie — de circa 
8 ori. iar în agricultură — de peste 
15 ori. Concomitent, s-a schimbat fi
zionomia socială : în prezent, clasa 
muncitoare reprezintă 2/3 din Popu
lație. 73.2 la sută din muncitori 
avînd studii superioare si medii, fată 
de numai 8 la sută în urmă cu 40 
de ani- In agricultură se utilizează 
ne scară largă tehnica modernă, s-a 
ridicat nivelul de cultură si modul 
de viată al țărănimii colhoznice. Tot
odată. a crescut considerabil si cres
te mereu ponderea intelectualității.

Paralel, s-au produs schimbări în 
caracterul relațiilor de producție ; se 
desfășoară pe scară largă procesul de 
omogenizare socială ; are loc o apro
piere considerabilă între condițiile de 
muncă si de trai de la oraș si sat. 
în sfera muncii fizice si intelectua
le ; în condițiile socialismului, s-au 
format noi generații de oameni so
vietici. care au dobîndit conștiința 
socialistă. Tinind seama de ansam
blul acestor factori. Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S. a apreciat că 
in U.R.S.S. a fost construită socie
tatea socialistă dezvoltată, eforturile 
indreptindu-se spre crearea bazei 
tehnico-materiale a comunismului. 
Pe arena internațională. U.R.S.S. nu 
mai este astăzi 'singurul stat socia
list : ea îndeplinește un rol de mare 
pondere în desfășurarea evenimente
lor Pe plan mondial.

în aceste condiții, noua Constituție 
are caracterul unui amplu, cuprinză
tor si luminos bilanț al realizărilor 
popoarelor sovietice la 60 de ani 
după victoria revoluției socialiste, 
definește stadiul inalt al dezvoltării 
economico-sociale atins de U.R.S.S., 
creează premise politice si juridice 
pentru desfășurarea construcției co
muniste. în acest sens, tovarășul 
L. I. Brejnev spune în raportul pre
zentat la Sovietul Suprem : „Noi 
adoptăm noua Constituție in ajunul 
celei de-a 60-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Aceasta nu este o simplă coinci
dentă în timp a celor două eve
nimente mari din viața tării. Le
gătura dintre ele este cu mult mai 
adincă. Nona Constituție este, putem 
spune, rezultatul concentrat al în
tregii dezvoltări de șase decenii a 
statului sovietic".

Noua Constituție definește în mod 
riguros bazele orînduirii sociale — 
sistemul politic, sistemul economic, 
stadiul dezvoltării sociale si cultu
rale ; reglementează principiile fun
damentale ale structurii de stat și 
ale organizării si funcționării statu
lui ; precizează rolul cetățeanului in 
societate si raporturile lui fată de 
stat ; definește drepturile, libertățile 
si îndatoririle fundamentale ale ce
tățenilor U.R.S.S.

Corespunzător principiilor marxist- 
leniniste. noua Constituție nune ac
centul pe rolul maselor in făurirea 
progresului istoric, pe dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste, 

DIN CONSTITUȚIA U.R.S.S.
• Cetățenii U.R.S.S. se bucură de toote drep

turile și libertățile social-economice, politice și 
personale proclamate și garantate de Consti
tuția U.R.S.S. și de legile sovietice. Orindulrea 
socialistă asigură extinderea drepturilor și liber
tăților, îmbunătățirea necontenită a condițiilor 
de trai ale cetățenilor pe măsura îndeplinirii pro
gramelor de dezvoltare soclal-economică și cul
turală.

Exercitarea de către cetățeni a drepturilor și 
libertăților nu trebuie să aducă prejudicii inte
reselor societății și statului, drepturilor altor 
cetățeni.

• Fiecare cetățean al U.R.S.S. are dreptul 
să prezinte organelor de stat și organizațiilor 
obștești propuneri privind îmbunătățirea activi
tății acestora, să critice lipsurile în muncă. 
Persoanele oficiale au obligația să analizeze, In 
termenul prevăzut de lege, propunerile și sesi
zările cetățenilor, să le răspundă și să în
treprindă măsurile necesare.

Persecutarea pentru critică este Interzisă.

• Cetățenilor U R.S.S. II se garantează liber
tatea conștiinței, adică dreptul de a avea orice 
religie sau de a nu avea nici una, de a prac
tica culte religioase sau de a desfășura pro
paganda ateistă. Instigarea la dușmănie și ură 
în legătură cu credințele religioase este Inter
zisă.

în U.R.S.S. biserica este separată de stat și 
școala de biserică.

• Cetățenilor U R.S.S. II se garantează Inviola
bilitatea persoanei. Nimeni nu poate fi arestat 
decît prin hotărire judecătorească sau cu apro
barea procurorului.

• Cetățenilor U.R.S.S. II se garantează inviola
bilitatea domiciliului. Nimeni nu are dreptul să 
pătrundă, fără bază legală, într-o locuință îm
potriva voinței locatarilor ei.

prin participarea tot mai largă a oa
menilor muncii la conducerea trebu
rilor societății și statului, perfecțio
narea aparatului de stat, creșterea 
rolului organizațiilor obștești, intensi
ficarea controlului popular, consoli
darea bazei juridice a vieții de stat și 
obștești. Pe aceeași linie a lărgirii 
democrației socialiste, prin Constitu
ția adoptată se acordă noi împuterni
ciri sovietelor, în vederea creșterii 
rolului lor în soluționarea probleme
lor vieții sociale ; se aduc, de aseme
nea, modificări în sistemul electoral, 
se consacră dreptul colectivelor de 
muncă de a participa la planificarea 
producției și a dezvoltării sociale, la 
soluționarea problemelor privind îm
bunătățirea condițiilor de trai ale ce
lor ce muncesc.

Noua Constituție proclamă un am
plu complex de drepturi politice, so
ciale si economice care vizează con
dițiile fundamentale de viată ale oa
menilor — cum sânt dreptul la muncă, 
la odihnă, la ocrotirea sănătății, la 
asigurări sociale, la locuință, la în
vățătură, la folosirea realizărilor cul
turii. Sint larg afirmate libertățile 
cetățenești — a cuvîntului. presei, 
întrunirilor, mitingurilor si demon
strațiilor de stradă — subliniindu-se 
totodată ideea răspunderii sociale, 
faptul că libertățile cetățenești nu tre
buie să prejudicieze interesele so
cietății și ale statului și că exercitarea 
lor este inseparabilă de îndeplinirea 
de către cetățeni a îndatoririlor ce 
le revin. Astfel, sint stipulate îndato
ririle cetățenilor sovietici de a res
pecta Constituția si legile : a munci 
conștiincios și a respecta cu strictețe 
disciplina în muncă și producție ; a 
apăra și consolida proprietatea so
cialistă. Este datorie sacră a cetă
țeanului de a apăra interesele statu
lui, de a apăra cu orice preț cuceri
rile revoluționare și libertatea pa
triei.

Noua Constituție asigură o regle
mentare limpede structurii naționale 
de stat a U.R.S S„ ca stat unional mul
tinațional unitar. în baza prevederilor 
noii legi fundamentale cresc rolul si 
răspunderile republicilor unionale, se 
creează condiții mai favorabile pentru 
întărirea unității moral-oolitice a 
poporului sovietic. In această ordine 
de idei, tovarășul L. I. Brejnev sub
linia in cuvîntarea la Sovietul Su
prem că sint nejuste propunerile care, 
în cadrul dezbaterilor, preconizau 
să se introducă în Constituție 
conceptul de națiune sovietică unică, 
să se desființeze republicile u- 
nionale si autonome sau să limiteze 
sensibil suveranitatea republicilor u- 
nionale. Respingindu-se aceste poziții 
eronate, în raport s-a subliniat că 
„unitatea șocial-politică a poporului 
sovietic nu înseamnă nicidecum dis
pariția diferențelor naționale ; pri
etenia popoarelor sovietice este 
indestructibilă, dar am porni pe 
o cale primejdioasă dacă am înce
pe să grăbim artificial procesul o- 
biectiv de apropiere a națiunilor":

Pentru prima oară, în Constituția 
sovietică este inclus un capitol consa
crat politicii externe a U.R.S.S. Si 
are o semnificație deosebită faptul că 
în acest document fundamental sint 
consacrate acele principii, norme si 
deziderate care singure sînt de na
tură să conducă la destindere. înțele
gere si colaborare internațională, la 
afirmarea puternică a socialismului 
ca principală forță în stare să asi
gure promovarea unor relații inter
statale cu adevărat democratice, 
făurirea unei lumi noi, a libertății, 
păcii și progresului popoarelor. Sint 
stipulate în mod expres în Constitu
ție astfel de principii, ca : renunța
rea la forță sau la amenințarea cu 
forța ; respectarea egalității suvera
ne ; inviolabilitatea frontierelor ; 
respectarea integrității teritoriale a 
statelor ; reglementarea pe cale 
pașnică a litigiilor ; neames
tecul în treburile interne ale altor 

state : dreptul tuturor popoarelor de 
a dispune de propria lor soartă : res
pectarea drepturilor omului si liber
tăților sale fundamentale. Prin con
semnarea lor în Constituție, aceste 
principii devin legea de bază, necesa
ră si ineluctabilă, a tuturor actelor de 
politică externă ale statului sovietic.

In esența ei. noua Constituție des
chide în fata popoarelor sovietice 
noi si luminoase perspective, jalonea
ză drumul lor de viitor, prefigurînd 
ziua lor de mîine : societatea comu
nistă fără clase.

în mod evident, toate acestea au 
profunde semnificații nu numai pe 
plan national, dar si pe plan mon
dial. Marile victorii repurtate de 
popoarele sovietice in cei 60 de ani 
de la răsturnarea vechii orinduiri. 
situarea U.R.S.S. pe orbita civi
lizației moderne sint un motiv de 
satisfacție si bucurie nu numai pen
tru oamenii sovietici, dar si pentru 
comuniștii, pentru militantii revolu
ționari, pentru forțele democratice $i 
progresiste de pretutindeni. Ele con
firmă elocvent faptul că în epoca 
noastră asigurarea unui progres ra
pid economic si social, lichidarea 
înapoierii economice, a decalajelor 
fată de statele avansate industrial, 
satisfacerea in măsură crescindă a 
cerințelor materiale si spirituale ale 
maselor pot avea loc numai pe calea 
socialismului, a cărui superioritate 
este demonstrată atit de realizările 
U.R.S.S., cit Si de cele ale tuturor 
țărilor socialiste.

Tocmai așa se explică ecoul 
profund pe care noua Constituție so
vietică l-a avut pe plan mondial. Un 
asemenea răsunet a avut si în țara 
noastră, unde comuniștii, oamenii 
muncii. întregul nostru popor. în spi
ritul tradiționalelor legături de prie
tenie si colaborare tovărășească, ur
măresc cu profund interes si vie sim
patie înfăptuirile obținute de oamenii 
sovietici, sub conducerea P.C.U.S.. 
care au făcut posibilă adoptarea noii 
Constituții. La rindul lor. popoarele 
sovietice urmăresc cu sentimente fră
țești realizările poporului nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. în dezvoltarea accelerată a eco
nomiei si culturii. în adâncirea conti
nuă a democrației socialiste. în for
marea omului nou si asigurarea ca
drului optim de manifestare a perso
nalității umane. în toate domeniile 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, potrivit obiective
lor mărețe stabilite de Congresul al 
XI-lea, de Programul partidului.

Constituie un motiv de adîncă sa
tisfacție faptul că relațiile prietenești 
româno-sovietice se dezvoltă continuu 
pe multiple planuri, o înrîurire de
terminantă asupra acestui curs me
reu ascendent exercitând întîlnirile si 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Leonid Brejnev. Așa 
cum este cunoscut. „Declarația pri
vind dezvoltarea continuă a colabo
rării si prieteniei frătesti dintre 
P.C.R. si P.C.U.S., dintre cele două 
țări socialiste" — semnată anul tre
cut la București — a deschis noi o- 
rlzonturi acestor relații, conlucrării 
dintre cele două state. în folosul po
poarelor ambelor țări, al cauzei 
socialismului si păcii în lume. Te
legrama adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul adoptării noii 
Constituții a U.R.S.S. reafirmă con
vingerea partidului, statului și po
porului nostru că aceste relații se 
vor dezvolta si aprofunda în conti
nuare.

Cu ocazia acestui moment de sem
nificație istorică din viața U.R.S.S., 
comuniștii, întregul popor român a- 
dresează comuniștilor, popoarelor so
vietice urarea din inimă de a obți
ne noi si noi succese pe calea lumi
noasă deschisă acum sase decenii de 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, in edificarea comunismului 
în U.R.S.S.

• Viața personală a cetățenilor, secretul co
respondenței, al convorbirilor telefonice și co
municărilor telegrafice sint apărate de lege.

• Respectarea persoanei, apărarea drepturi
lor și libertăților cetățenilor constituie obligația 
tuturor organelor de stat, organizațiilor sociale 
șl persoanelor oficiale.

Cetățenii U.R.S.S. au dreptul la protecția ju
diciară împotriva atentatelor la cinste și dem
nitate, la viață șl sănătate, la proprietate șl 
libertate personală.

• Cetățenii U.R.S.S. de diferite rase și na
ționalități au drepturi egale.

Exercitarea acestor drepturi este asigurată 
prin politica dezvoltării multilaterale și apropie
rii tuturor națiunilor și naționalităților U.R.S.S., 
prin educarea cetățenilor în spiritul patriotis
mului sovietic și internaționalismului socia
list, prin posibilitatea de a folosi limba maternă 
și limbile celorlalte popoare ale U.R.S.S.

Orice limitare directă sau indirectă a drep
turilor, acordarea de avantaje directe sau indi
recte cetățenilor potrivit criteriilor de rasă și 
naționale, ca și orice propovăduire a discrimi
nării rasiale sau naționale, vrajbei sau dispre
țului se pedepsesc prin lege.

• Relațiile U.R.S.S. cu celelalte state se fău
resc pe baza respectării principiilor egalității su
verane ; renunțării reciproce la folosirea forței 
sau la amenințarea cu folosirea forței; inviola
bilității frontierelor; Integrității teritoriale a sta
telor ; reglementării pașnice a litigiilor; neames
tecului în treburile Interne, respectării drepturi
lor omului și libertăților fundamentale, egalității 
în drepturi și dreptului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta; colaborării între state; înde
plinirii conștiincioase a obligațiilor care decurg 
din principiile și normele general-recunoscute 
ale dreptului internațional, din tratatele inter
naționale încheiate de U.R.S.S.

teatre
• Teatrul Național București
(sala mare): Căsătoria — 10, Cy
rano de Bergerac — 19,30, (sala 
mică): Viața unei femei — 10,
Moartea ultimului golan — 15,
Zoo — 20, (sala Atelier): Cine-a 
fost Adam 7 — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): Pagini celebre 
din literatura de lied: Dan Iordă-

chescu. La pian: Albert Guttman 
— 20.
• Opera Română: Travlata — 11, 
Don Quijotc — 19.
• Teatrul de operetă: Contesa 
Maritza — 10,30, Eternele iubiri
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Leoncc și Lena — 19.30, (sala Gră
dina Icoanei): Interviu — 19,30.
• Teatrul de comedie: Trei surori
— 19,30.
• Teatrul Mic: Rața sălbatică — 
10,30, Rețeta fericirii — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu

dio) : Nu am încredere in bărbați 
— 10,30, Micul infern — 19.
• Teatrul Giulești: Comedie cu 
olteni — 19,30, (la Muzeul militar 
central): Imn pentru oamenii a- 
cestui pămint — 11.
• Teatrul evreiesc de stat: Șo
maj fără rasă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria): 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu": Bom
ba zilei — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă": Re
creația mare — 10, Acțiunea Cu
dalbul - 17.

• Teatrul „Țăndărică": Punguța 
cu doi bani — 10; 12.

cinema
• Atentatul de la Sarajevo: PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Logodnic pentru Ana: EFORIE: 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Spada neagră: FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LU

CEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Salvați orașul: CENTRAL —
9,15; 11.45; 14,15; 16,45; 19,15.
• Făgăduiala: SCALA — 10; 12.45; 
15,30; 18; 20,30, FEROVIAR — 8.30; 
10,45; 13,15; 15,45; 18.15; 20,45, 
FESTIVAL — 8,30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18.15; 20,45.
• Marele singuratic: CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,1».
• Mica «trenă — 9,30; 11; 12,30;

14, Tănase Scatiu — 15,30; 19:
DOINA.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful": FLOREASCA — 9; 11; 13; 
15,30; 18; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Hercule in centrul pămintului:
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.15, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, FLA
MURA — 11,15, 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Desene animate: FLAMURA 
— 9.
• Buzduganul cu trei peceți: AU
RORA — >; 12,30; 16; 19,16, TO

MIS — 9; 12,30; 16; 19,30, VOLGA 
— 9; 12,30; 16; 19,30.
e „Hindenburg": BUZEȘTI — 9; 
12; 16; 19, GIULEȘTI — 9,30; 12; 
14,30; 17; 19,30.
• D-ale carnavalului: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul negru: FLACARA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MIORI
ȚA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19.45.
• Ora spectacolului — 9; 11,15;
13,30, Mere roșii — 15,45; 18; 20: 
ARTA.
• Veronica — 10; 12, Ordinul 
Anna — 16; 18; 20: BUCEGL
• Unde înfloresc crinii: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.

• Adevărata glorie: COTROCENI 
— 10; 13; 16; 19.
• Toamna bobocilor: PACEA — 
16; 18; 20.
• Al șaptelea cartuș: LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Odiseu și stelele — 15,30, Soar
ta Aurei și Argentinei — 17,15;
19,30: FERENTARI.
• Roșcovanul — 9; 16, Amenda
ment la legea siguranței statu
lui — 18,30: PROGRESUL.
• Omul de dincolo: MUNCA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului: POPU
LAR — 15,45; 18; 20.
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Opinii în favoarea unor pași concreți 
pe calea edificării 

noii ordini economice mondiale
NAȚIUNILE UNITE 8 — De la tri

misul special Romulus Căplescu : 
Vineri s-a încheiat cea de-a doua 
săptămină a dezbaterilor de politică 
generală, în cadrul cărora au luat 
cuvintul peste 90 de delegați, abor- 
dind, în intervențiile lor, problemele 
majore ce se ridică in fața națiunilor 
lumii.

Luind cuvintul în această zi, mi
nistrul afacerilor externe al statului 
Trinidad-Tobago, John Donaldson, a 
deplins faptul că recentele reuniuni 
internaționale nu au răspuns speran
țelor rezonabile ale omenirii. în spe
cial așteptărilor țărilor in curs de 
dezvoltare, si si-a exprimat speranța 
că viitoarele negocieri se vor solda 
cu rezultate pozitive, pe baza recu
noașterii de către toate națiunile a 
necesității unor restructurări funda
mentale ale relațiilor economice exis
tente. stăruind, totodată, asupra în
semnătății Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru știință si tehnologie din 
1979, ..jalon de prim-ordin pe calea 
spre soluționarea problemelor subdez
voltării".

Restructurarea economiei mondiale 
prin instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale a devenit o 
condiție esențială pentru eliminarea 
inegalităților si dezechilibrelor actua
le, a declarat, în acest sens, U Hla 
Phone, ministrul afacerilor externe 
al Birmaniei. Conferința de la Paris 
nu a realizat însă nici un pas înain
te pe drumul statornicirii noii ordini. 
Reluarea negocierilor pentru înfăp
tuirea acestui obiectiv se impune cu

Accelerarea cursei înarmărilor 
și consecințele ei nefaste pentru omenire 

— relevate de prima ediție a Anuarului O.N.U. cu privire la 
dezarmare

NAȚIUNILE UNITE. — La sediul 
din New York al Națiunilor Unite a 
apărut prima ediție a Anuarului 
O.N.U. cu privire la dezarmare, lu
crare ce îsi propune să treacă în re
vistă principalele evoluții si nego
cieri în acest domeniu în cadrul si 
în afara O.N.U. si să procedeze la o 
incursiune istorică asupra aspectelor 
fundamentale ale problemei.

Publicarea unor asemenea anuare 
cu prilejul fiecărei sesiuni ordinare 
a Adunării Generale a fost stabilită, 
după cum se știe, printr-o rezoluție 
adoptată în anul 1976.

Prima ediție a Anuarului, elaborată 
de Centrul pentru dezarmare din ca
drul Secretariatului O.N.U.. cuprinde 
patru părti principale — privind de
zarmarea generală, dezarmarea nu
cleară. măsuri referitoare la armele 
nenucleare, alte abordări legate de 
problemele dezarmării si oprirea 
cursei înarmărilor. Sint incluse, de 
asemenea, o listă rezumativă a re
zoluțiilor adoptate si a propunerilor 
avansate în Adunarea Generală, pre
cum si textele tratatelor încheiate si

agențiile de presă 
transmit :

Reuniunea Comitetului 
Director al P. S. Francez 
si-a început lucrările la Paris. Iu 
cadrul reuniunii va fi analizată si
tuația raporturilor P.S.F. cu celelal
te partide ale stîngii franceze. în le
gătură cu întreruperea temporară a 
negocierilor asupra programului co
mun de guvernare. Vor fi dezbătute, 
de asemenea, probleme referitoare la 
pregătirea P.S.F. în vederea alegeri
lor legislative din luna martie a 
anului viitor.

Tîrgul internațional de 
Ia Luxemburg,la care particip« 
33 de țări, printre care, pentru pri
ma oară, și România, și-a deschis ieri 
porțile. întreprinderile românești ex
pun produse ale industriei chimice, 
industriei locale si cooperației. Des
chiderea tîrgului a avut loc in pre
zența marii ducese Charlotte, a 
prințului moștenitor Henri de Lu
xemburg. a primului ministru. Gas
ton Thorn, și a altor membri ai gu
vernului. care, vlzitînd unele pavi
lioane. s-au oprit îndelung la stan
dul românesc.

Ecord internațional asu
pra zahărului. După patru săp* 
tămini de intense negocieri desfășu
rate la conferința mondială asupra 
zahărului de la Geneva, reprezentan
ții a peste 70 de state au aprobat tex
tul unui nou acord international 
care să echilibreze cererea si oferta 
si să stabilizeze prețul pe piață. A- 
cordul, valabil pe o perioadă de 5 ani. 
urmează să intre în vigoare la 1 ia
nuarie 1978.

0 nouă formațiune politică, 
intitulată ..Irish Independence Party" 
(Partidul Irlandez al Independentei), 
a luat naștere in Irlanda de Nord. 
Liderul partidului. Frank McManus, 
a declarat că partidul isi propune ca 
obiectiv obținerea retragerii militari
lor britanici din Ulster prin mijloace 
pașnice.

Convorbiri americano- 
vest-germane. A£lat într'° 
scurtă vizită la Bonn, ministrul ener
giei al S.U.A.. James Schlesinger, a 
fost primit de către cancelarul fede
ral al R.F.G.. Helmut Schmidt, si a 
avut convorbiri cu ministrul afaceri
lor externe. Hans-Dietrich Genscher, 
și cu ministrul vest-german al econo
miei. Otto Lambsdorff. in probleme 
referitoare la aprovizionarea cu ener
gie. Schlesinger a semnat două acor
duri de cooperare intre S.U.A. si 
R.F.G. în domeniul lichefierii si ga- 
zeificării cărbunelui.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a adoptat o lege care pre
vede — pentru prima dată în legis
lația americană — sancțiuni finan
ciare împotriva companiilor care vor 
încălca legile in vigoare privind drep
tul de organizare sindicală a salaria- 
tilor lor. Pentru a intra în vigoare, 
proiectul de lege respectiv va trebui 

necesitate. Națiunile Unite fiind fo
rul cel mai adecvat, a declarat vor
bitorul, in timp ce ministrul afaceri
lor externe al Bhutanului, Dawa 
Tsering, a relevat că „este însăși mi
siunea O.N.U. să dea contur si să 
contribuie la instituirea noii ordini", 
apreciind că procesul trebuie de
clanșat chiar la actuala sesiune a A- 
dunării Generale.

Referindu-se la problema securită
ții si cooperării în Europa, ministrul 
afacerilor externe al Ungariei, Fri- 
gyes Puja, a subliniat că destinderea 
politică nu poate fi trainică dacă nu 
este urmată de măsuri efective de 
destindere militară. Vorbitorul a a- 
preciat, în continuare, că în cazul re
prezentării tuturor părților interesa
te, inclusiv a Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, Conferința de 
pace de la Geneva poate constitui un 
for corespunzător pentru o reglemen
tare globală a crizei din Orientul 
Mijlociu. El s-a pronunțat, totodată, 
în sprijinul unui guvern al majorită
ții in Zimbabwe si al independenței 
grabnice a Namibiei, condamnînd re
gimul de oprimare din Africa de Sud.

G.G. Șeveli. ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Ucrainene, s-a o- 
prit asupra necesității prohibirii to
tale a armelor nucleare, un prim și 
esențial pas în această direcție fiind 
interzicerea tuturor experiențelor cu 
armele nucleare. Vorbitorul și-a ex
primat speranța că la actuala sesiu
ne se vor face progrese pe calea pre
gătirii unui tratat de nerecurgere la 
forță in relațiile internaționale.

ale proiectelor de tratat supuse spre 
aprobare Națiunilor Unite în 1976.

Datele încorporate sint profund 
semnificative pentru proporțiile u- 
riase atinse de cursa înarmărilor : 
un nivel anual al cheltuielilor in 
scopuri militare care depășește cu 
mult 39# miliarde dolari ; 100 000 oa
meni de știință și ingineri cu înalță 
calificare lucrînd în sectoarele mili
tare ale economiei ; realizarea unor 
arme tot mai perfecționate de distru
gere in masă, printre care, cel mai 
recent, a bombei cu neutroni ; irosi
rea unor enorme resurse materiale 
și umane care ar putea fi utilizate 
pentru lichidarea decalajelor econo
mice si a subdezvoltării.

In capitolele consacrate diferitelor 
propuneri, avansate in scopul de a se 
pune capăt acestei situații, volumul 
conține numeroase referiri la docu
mente prezentate de-a lungul anilor 
de România și. în mod deosebit, la 
cunoscutul document cu privire la 
dezarmare avansat de tara noastră la 
O.N.U. în 1975. Se cuvine, de altfel, 
relevat faptul că însăși la baza ideii 
de a se edita un asemenea anuar stă 
_■ propunere a României.

aprobat si de Senat care va trece la 
examinarea lui in cursul anului viitor. 
Centrala sindicală AFL—CIO. cea 
mai mare din Statele Unite, a salutat 
adoptarea acestei legi de către Ca
mera inferioară a Congresului, apre
ciind-o ca un succes important al 
mișcării sindicale americane.

Cursurile Universității 
din Seul au fost suspendate 
pe timp nedefinit după incidentele 
care s-au produs, vineri. între stu
dent! si politie, informează agenția 
Reuter. Studenților sud-coreeni li 
s-a interzis organizarea in incinta 
universității a unui seminar ne tema 
reunificării naționale, fapt pentru 
care ei au blocat intrarea. Politia a 
intervenit pentru a împrăștia pe stu- 
denti folosind gaze lacrimogene.

Manevrele N.A.T.0. Dis* 
play Determination 77". desfășurate 
în Turcia, au luat sfirsit vineri — 
anunță un comunicat al Centrului de 
presă al NATO dat publicității la 
Istanbul.

(Urmare din pag. I)

Evenimente 
semnificative ale 

vieții politico - sociale
Un eveniment important în cro

nica actualității politice îl constituie 
ședința Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, prezidată de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, eu care prilej s-a 
analizat stadiul pregătirilor pentru 
alegerile generale de deputați in 
consiliile populare de la 20 noiem
brie a.c. Desigur, începerea cam
paniei electorale implică intensifica
rea intregii munci politice, astfel 
incit alegerile să prilejuiască o pu
ternică expresie a adincirii democra
ției noastre socialiste, să determine 
activizarea politică și mai intensă a 
cetățenilor; în acest sens, se impune 
ca desfășurarea campaniei să aibă 
un profund caracter de lucru, de 
mobilizare a tuturor forțelor pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan in întreaga economie, pentru 
înfăptuirea obiectivelor conturate pe 
plan local, pentru progres economic, 
edilitar, cultural în fiecare comună, 
oraș și municipiu.

în ansamblul preocupărilor pe care 
le manifestă statornic conducerea 
partidului pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, săp- 
tămina care se încheie a marcat în
ceperea unui nou an de studiu in 
invățămintul politico-ideologic de 
partid. Este un an în care in 
acest domeniu se pun sarcini 
mult mai mari de ordin calitativ, un 
an in care invățămintul de partid, 
ca și întreaga activitate politico- 
ideologică se vor dezvolta sub fron
tispiciul ideilor cuprinse în cuvin-

BELGRAD

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

BELGRAD 8. (Agerpres). — După 
cum .s-a anunțat, s-au încheiat dez
baterile generale din cadrul reuniu
nii reprezentanților statelor partici
pante la Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa, care isi des
fășoară lucrările la Belgrad. In con
tinuare. în comisiile de lucru urmea
ză să fie examinate căile si modali
tățile concrete menite să stimuleze 
transpunerea in viată a prevederilor 
Actului final al Conferinței general- 
europerte.

In ultima ședință plenară au luat 
cuvintul reprezentanții Belgiei. Ci
prului. Italiei, Irlandei si Danemar
cei.

Reprezentantul Belgiei a arătat că 
tara sa acordă o importantă egală 
tuturor principiilor actului final și 
este favorabilă tuturor propunerilor 
susceptibile să faciliteze sau să a- 
melioreze aplicarea acestui document. 
Subliniind că Belgia consideră aspec
tele militare ale securității drept un 
element esențial pentru asigurarea 
acesteia, vorbitorul a menționat că 
orice progres pe calea dezarmării de
pinde de voința politică a țărilor par
ticipante la reuniune.

Cea mai mare parte a intervenției 
reprezentantului Republicii Cipru a 
fost dedicată motivării propunerii sale 
ca reuniunea de la Belgrad să se o- 
cupe de analizarea problemei cipriote. 
El a arătat că țările participante tre
buie să examineze situația interve
nită în tara sa. pentru a preveni îm
piedicarea procesului destinderii in
ternaționale. Vorbitorul a propus ca 
această problemă să fie soluționată 
prin tratative, pp baza principiilor 
documentului final de la Helsinki.

în cuvintul său. șeful delegației ita
liene a reafirmat hotărirea tării sale 
de a aplica dispozițiile Actului final 
al Conferinței general-europene. A-

MADRID

Consens al partidelor politice privind apărarea 
democrației, împotriva terorismului

MADRID 8 (Agerpres). — La Pa
latul Moncloa din Madrid au început 
simbătă lucrările unei reuniuni, la 
care participă liderii partidelor po- 
litipe spaniole, membri ai cabinetu
lui si președintele guvernului. Adol
fo Suarez, care a adresat invitația in 
acest sens, pentru a se dezbate în 
comun probleme de ordin economic, 
politic si social. în scopul adoptării 
reformelor si măsurilor necesare 
spre a se facilita tranziția completă 
către un sistem democratic în Spania 
si pentru redresarea situației econo
mice actuale.

Particioantii la reuniune au adre
sat simbătă un apel tuturor spanio
lilor. cerîndu-le să aibă in continuare 
încredere în democrație. Apelul pre
cizează. de asemenea, că „va fi ela
borată de urgentă" o lege privind 
aDărarea democrației împotriva tero
rismului. Guvernul subliniază în 
acest document că va continua să 
acționeze „in favoarea libertăților

Noi luări de poziție în problema 
Orientului Mijlociu

DAMASC 8 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarelor „Techrin" 
din Damasc și „An Nahar" din Bei
rut, președintele Siriei. Hafez Al 
Assad, a declarat că guvernul țării 
sale așteaptă clarificări în legătură 
cu recentele propuneri ale copre
ședinților Conferinței de la Geneva 
asupra Orientului Mijlociu, privind 
reconvocarea acestui for. In ceea ce 
o privește, Siria, a spus președintele 
Ăssad, își va continua eforturile 
pentru instaurarea unei păci drepte 
și durabile in Orientul Mijlociu. El 
a insistat însă asupra faptului că 
o astfel de reglementare este posi
bilă numai prin retragerea completă 
a Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in 1967 și prin asigurarea drep
turilor legitime ale poporului pales- 
tinean. Șeful statului sirian a adăugat, 
referitor la rezoluția 242. că țara sa 
preferă ca. înainte de a merge la 
Geneva, Consiliul de Securitate să 
adopte o nouă rezoluție care să ga
ranteze clar „salvgardarea drepturilor 
naționale ale poporului palestinean". 
In sfirșit, președintele a declarat că 
„judecind după experiența noastră 
trecută cu alte administrații ame
ricane. putem spune că eforturile 
președintelui Carter pentru o soluțio
nare a problemei Orientului Mijlociu 

tarea tovarășului Nieolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru cu acti
viștii și cadrele din domeniul pro
pagandei și ideologiei, tn lumina 
concluziilor acesteia, obiectivul ma
jor sub semnul căruia va trebui să 
se desfășoare întregul învățămint po
litico-ideologic in noul an este spo
rirea eficienței, cu alte cuvinte a 
capacității sale de a determina efecte 
practice, concrete, de a înrîuri con
știința și comportarea oamenilor in 
producție și în întreaga viață so
cială, de a asigura efectiv o mai 
rodnică aplicare a politicii partidului 
în toate domeniile de activitate.

O contribuție sporită la procesul 
de formare a omului nou va reveni, 
desigur. Festivalului național „Cînta- 
rea României", a cărui nouă ediție a 
debutat în această săptămină. Acum, 
la început de,drum, este necesar ca 
pretutindeni. în toate orașele și 
satele patriei, să se analizeze modul 
de desfășurare a primei ediții, să 
se cristalizeze și dezvolte experien
țele pozitive, eliminîndu-se orice 
manifestări de formalism sau super
ficialitate care s-au mai intilnit pe 
alocuri la precedenta ediție — astfel 
incit cea de a doua ediție a festi
valului național să se înscrie cu un 
aport mai bogat, mai substanțial la 
educarea socialistă a oamenilor mun
cii. la o mai puternică înflorire a 
creațiilor spirituale ale poporului, la 
ridicarea nivelului general de cul
tură al maselor largi ale celor ce 
muncesc.

Sub semnul 
solidarității militante
Paralel cu preocupările de ordinul 

politicii interne, partidul și statul 
nostru au acționat intens, si in a- 
ceaștă săptămină, pentru a-și aduce, 

cest document, a spus el. a creat un 
cod de comportare pentru fiecare 
din țările noastre in toate domeniile: 
acest act rămine o bază solidă și e- 
chilibrată pentru orice acțiune pe 
calea cooperării si destinderii in 
Europa.

Vorbitorul a subliniat că la baza 
securității europene trebuie să stea o 
aprofundare a dialogului intre țările 
continentului. El a menționat impor
tanta pe care o acordă Italia, ca tară 
mediteraneană, capitolului din Actul 
final referitor la problemele securită
ții si cooperării în această zonă.

Reprezentantul Italiei a arătat că 
măsurile întreprinse oină in prezent 
în domeniu] întăririi securității euro
pene constituie ..un început promi
țător" și si-a exprimat speranța că 
experiența căpătată pină acum va 
determina o aprofundare a aspecte
lor militare ale securității.

Șeful delegației Danemarcei a de
clarat că Actul final de la Helsinki 
trebuie să rămină baza unor eforturi 
comune nu numai la reuniunea de la 
Belgrad, ci și la cele viitoare. Vorbi
torul a spus că. după părerea sa. co
laborarea între țările europene se 
îmbunătățește si că au fost făcuti 
pași, deși limitați, spre înlăturarea 
barierelor care au divizat Europa 
timp de decenii.

Reprezentantul Irlandei a apreciat 
că dezbaterile deschise și moderate 
din cadrul reuniunii de la Belgrad 
constituie un indiciu bun pentru lu
crările viitoare ale acestei reuniuni 
europene. Vorbind despre tradu
cerea in viată a documentului final, 
el a arătat că ar trebui să se 
dea dovadă de mai multă bunăvoință 
in ce privește intreprinderea de mă
suri concrete în acest scop si a sub
liniat caracterul indivizibil al păcii.

publice", iar conducătorii partidelor 
de' opoziție isi exprimă. în cadrul 
aceluiași comunicat, sprijinul total 
lată de guvern pentru a se pune ca
păt actelor de terorism.

In comunicat se condamnă, totoda
tă. atentatul comis, simbătă la Guer
nica. care „intervine intr-un moment 
în care problemele autonomiei (pro
vinciale — n.r.) se aflau pe o cale- 
pozitivă pentru a fi soluționate in 
spiritul dorinței de unitate si solida
ritate a tuturor spaniolilor".

★
Augusto Unceta Barranechea. pre

ședintele Adunării provinciale basce 
Vizcaya, a fost asasinat cu focuri de 
mitralieră de persoane necunoscute, 
simbătă. la Guernica. împreună cu 
acesta au căzut victime atentatului 
alte trei persoane. Atentatorii au 
reușit să fugă cu automobilul din 
care au tras focurile de armă. Au 
fost initiate de urgentă cercetări ’ 
pentru descoperirea autorilor atenta
tului.

sint mai serioase și mai apropiate de 
o înțelegere a imperativelor vitale" 
ale situației din această regiune.

CAIRO — într-o declarație făcută 
la New York ziarului egiptean „Al 
Ahram", vlcepremierul și ministrul 
afacerilor externe al Egiptului. Is
mail Fahmi, a spus că „majoritatea 
obstacolelor aflate in calea reconvo- 
cării Conferinței de la Geneva sint 
pe punctul de a fi depășite" si că 
se prevede ca invitațiile pentru re
luarea lucrărilor — in principiu in 
luna decembrie — să fie adresate in 
curînd. Ismail Fahmi a declarat că 
întrevederile miniștrilor arabi ai afa
cerilor externe, precum si contactele 
lor cu oficialitățile americane au 
contribuit la depășirea obstacolelor 
aflate irj calea reluării lucrărilor Con
ferinței de la Geneva.

■NAȚIUNILE UNITE. — Observa
torul permanent al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.L.P.) la 
O.N.U., Zehdi Labib Terzi, a decla
rat in cadrul unui interviu că „toți 
palestinenii sint considerați membri 
ai O.E.P.", precizind că pentru a avea 
această calitate nu există nici un 
fel de formalități de îndeplinit. „Pri
marii palestineni de pe malul de 
vest al Iordanului, a spus el. sint 
considerați astfel membri ai O.E.P." 

in spiritul liniilor directoare ale Con
gresului al XI-lea, o contribuție tot 
mai substanțială la lupta forțelor re
voluționare. democratice de pretutin
deni, pentru noi succese ale cauzei 
păcii, libertății și progresului in 
lume.

Astfel, orientarea consecventă a 
P.C.R. de întărire a colaborării și 
solidarității cu toate partidele comu
niste și-a găsit o nouă și concretă 

rCRONICA SĂPTĂMlNIh

expresie în întilnirea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu cu delegația Parti
dului Comunist din Grecia (interior). 
Convorbirea avută cu această ocazie 
a oferit prilejul de a se sublinia cu 
satisfacție cursul ascendent al rela
țiilor dintre cele două partide, hotări
rea lor de a le dezvolta și mai mult 
în viitor, în interesul celor două po
poare, al extinderii relațiilor dintre 
România și Grecia, al păcii și co
laborării in Balcani, în Europa și în 
lume. Totodată. cele două partide 
și-au exprimat hotărirea de a ac
ționa pentru întărirea solidarității și 
colaborării dintre partidele comu
niste și muncitorești pe baza respec
tării dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora și înfăptui in mod indepen
dent. fără nici un amestec din afară, 
propria linie politică, tactica și stra
tegia, corespunzător realităților în 
care acționează.

MOSCOVA

Întîlnire prietenească intre reprezentanți 
ai tineretului din România și U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — In ca
drul intîlnirii prietenești dintre repre
zentanți ai tineretului român si tine
retului sovietic, simbătă au avut loc 
convorbiri la sediul C.C. al U- 
niunii Tineretului Comunist-Leninist 
(U.T.C.L.).

Din partea tineretului român au 
fost prezenti Ion Traian Stefănescu. 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. Nicu 
Ceausescu si Radu Enache. secretari 
ai C.C. al U.T.C.. membri ai Biroului 
C.C. ai U.T.C.

Din partea tineretului sovietic au 
fost prezenti Boris Pastuhov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L„ Vladimir 
Grigoriev si G. S. Arutiunian. secre
tari ai C.C. al U.T.C.L., membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.L.

Reprezentanții U.T.C. si U.T.C.L. 
s-au informat reciproc asupra activi

Plenara C. C. al P. M. U. P.
Raportul prezentat de tovarășul Edward Gierek

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Timp 
de două zile, la Varșovia s-au des
fășurat lucrările plenarei a 9-a a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Plenara 
a discutat raportul Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. cu privire la 
ridicarea eficienței economice și la 
o mai bună satisfacere a cerințelor 
oamenilor muncii.

în raportul prezentat plenarei, 
Edward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a arătat că rezultatele ob
ținute in anii 1971—1977 au confirmat 
justețea și eficiența politicii econo
mice a partidului. EI a relevat creș
terea veniturilor oamenilor muncii, 
rezolvarea multor probleme sociale 
prioritare, succesele în sfera produc
ției materiale și în domeniul culturii. 
Totodată, vorbitorul a arătat că. spre 
sfîrșitul cincinalului trecut, în proce
sul dezvoltării au apărut unele com
plicații și elemente de tensiune greu 
previzibile, care au impus o regru
pare a forțelor și a mijloacelor pen
tru a face posibilă înfăptuirea prin
cipalelor obiective social-economice. 
In continuare. Edward Gierek a evi
dențiat necesitatea continuării efor
turilor pentru îmbunătățirea aprovi
zionării cu came a pieței, sporirea

CONSFĂTUIREA MINIȘTRILOR COMERȚULUI INTERIOR 
DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE C.A.E.R.1

SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
9-a ședințe a Consfătuirii miniștrilor 
comerțului interior din țările mem
bre ale C.A.E.R.

S-a acordat o atenție deosebită 
dezvoltării și diversificării schimbu
rilor de mărfuri de larg consum, in
clusiv intensificării acestor schim
buri între magazine universale din 
diferite orașe și centre muncitorești 
ale țărilor participante. De aseme
nea. a fost efectuat un util schimb 
de experiență în probleme actuale 
ale perfecționării activității comer
ciale si de alimentație publică, prin
tre care cele privind dezvoltarea si 
modernizarea rețelei de desfacere si 
îmbunătățire a dotării tehnice a u- 
nităților comerciale.

A fost aprobat planul de muncă al 
consfătuirii miniștrilor comerțului in

Neofascismul — responsabil de creșterea 
violenței politice in Italia

O declarație a ministrului de interne italian
ROMA 8 (Agerpres). — „Respon

sabilitatea celor intimplate pină 
acum și a ceea ce se va mai putea 
intimpla este a Mișcării Sociale 
Italiene (partidul neofascist — n.r.) ; 
Aceasta este o certitudine politică, 
dar și juridică" — a declarat în Se
nat ministrul italian al afacerilor in
terne, Francesco Cossiga, răspunzînd 
interpelărilor parlamentarilor in 
legătură cu actele de violență poli
tică înregistrate in Italia în ultime
le zile — relatează agenția Ansa.

„Acțiunile neofasciștilor, a arătat 
el, au determinat apariția unui cli
mat de tensiune, marcat de ciocniri 
fizice și armate ; aceasta aduce la 
ordinea zilei în mod decisiv pro
blema reprimării neofascismului. a 
poziției politico-morale și juridi
ce a M. S.I. Ministrul și-a asu

Sint acele principii pentru care, 
după cum se știe. P.C.R. militează in 
mod consecvent, pornind de la con
vingerea că ele constituie piatra un
ghiulară a unei unități de tip nou 
în mișcarea comunistă și muncito
rească internațională. Faptul că a- 
ceste principii, care au fost confir
mate la conferința de la Berlin a 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa, dobindesc o tot mai 

mare importanță este relevat și de 
înscrierea lor in comunicatele întil- 
nirilor pe care tovarășii Jânos Kâdâr 
și I. B. Tito le-au avut, la Budapesta 
și, respectiv, la Belgrad, cu secretarul 
general al C.C. al P. C. Italian, En
rico Berlinguer.

Pornind de la imperativele majore 
ale lumii contemporane, partidul 
nostru militează, totodată, pentru so
lidaritatea. întărirea colaborării cu 
noile state independente și cu parti
dele de guvernămint din aceste țări, 
cu partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu toate forțele progresiste și 
antiimperialiste — pe această linie în- 
scriindu-se și primirea, de către to
varășul Nieolae Ceaușescu. a delega
ției parlamentare malaieziene. a mi
nistrului petrolului, chimiei și îngră
șămintelor din India, precum și parti
ciparea reprezentantului P.C.R. la 
Conferința anuală a Partidului La
burist din Marea Britanie. 

tății si preocupărilor tineretului din 
România si U.R.S.S. Cu acest prilej, 
s-a subliniat importanta deosebită a 
întâlnirilor si convorbirilor dintre, to
varășul Nieolae Ceausescu si tovară
șul Leonid Ilici Breinev pentru dez
voltarea pe mai departe a prieteniei 
traditionale si colaborării pe multiple 
planuri dintre partidele, țările si po
poarele noastre, dintre tineretul ro
mân si sovietic, dintre U.T.C. si 
U.T.C.L.

întîlnirea. la care a fost prezent 
Gheorghe Badrus. ambasadorul Româ
niei la Moscova, s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

★
în aceeași zi. delegația tineretului 

român a depus coroane de flori la 
Mausoleul lui V. I. Ixmin si. la Mor- 
mintul soldatului necunoscut.

eficienței în sectorul construcției de 
locuințe și accelerarea dezvoltării 
producției de bunuri de larg consum 
și a sferei prestărilor de servicii, ur- 
mînd ca planurile de dezvoltare pe 
anul 1978 și pe cei următori să pre
vadă consecvent îmbunătățirea apro
vizionării populației. Asigurarea îm
bunătățirii sistematice a condițiilor 
de trai ale oamenilor muncii consti
tuie obiectivul principal al politicii 
social-economice a partidului — a 
subliniat primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Vorbitorul a relevat importanța 
deosebită pe care partidul o va acor
da muncii ideologice și de educație, 
asigurării respectării principiilor e- 
chității in diferite sectoare alo vieții 
sociale, promovării democrației so
cialiste, îmbunătățirii activității or
ganelor puterii populare. întărirea și 
perfecționarea activității organizato
rice și de control a partidului, pro
movarea participării active la înfăp
tuirea hotărîrilor acestuia sint de o 
excepțională importanță în perioada 
pregătirilor, pentru a doua Confe
rință națională a P.M.U.P. — a spus 
Edward Gierek.

Plenara a hotărît convocarea celei 
d»-a doua Conferințe naționale a 
P.M.U.P. în ianuarie 1978.

terior ai țărilor membre ale C.A.E.R, 
pe anii 1978—1979.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
participante au fost primiți de 
tovarășul Stanko Todorov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

Tovarășul Janos Fazekas, vice- 
prim-ministru al guvernului și mi
nistru al comerțului interior, aflat la 
Sofia cu ocazia celei de-a 9-a șe
dințe a Consfătuirii miniștrilor de 
comerț interior din țările membre 
ale C.A.E.R., a fost primit de tova
rășul Peko Takov, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. Pi Bulga
ria. în cadrul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă caldă și 
prietenească, au fost discutate pro
bleme de interes reciproc, privind 
dezvoltarea în continuare a colaboră
rii dintre ministerele de comerț in
terior ale celor două țări.

mat Pe plan politic si juri
dic responsabilitatea închiderii a 
patru sedii ale M.S.I. din Roma, 
anunțînd însă că autoritățile judi
ciare au revocat măsurile relative la 
două dintre aceste sedii.

în continuare, ministrul a sublini
at faptul că „violenta va fi reprima
tă. ca si activitățile anticonstituțio
nale sau cele îndreptate împotriva 
Republicii de organisme care incită 
la violență, educă în spiritul vio
lenței și acoperă asemenea acte".

Liderul grupului parlamentar din 
Senat al Partidului socialist, Mauro 
Cipellini, a cerut, in cuvintul 
său. dizolvarea partidului neofascist 
M.S.I., arătind că inchiderea sedii
lor acestuia nu este unicul mod de 
a-i pune pe fasciștii agresori in si
tuația de a nu mai fi nocivi.

Probleme de interes 
major în dezbaterile 

de la 0. N. U. și de 
la Belgrad

Dezbaterile de politică generală 
care au continuat și in această săp
tămină in Adunarea Generală a 
O.N.U. au pus și mai puternic in e- 
vidență acuitatea marilor probleme 
care frămintă popoarele : dezarma
rea generală și, in primul rind, cea 
nucleară, lichidarea decalajelor eco
nomice și instituirea unei noi ordini 
economice internaționale, stingerea 
pe cale politică a situațiilor conflic- 
tuale, eliminarea ultimelor reziduuri 
ale colonialismului, eradicarea apart
heidului și discriminării rasiale, spo
rirea rolului și eficienței Organiza
ției Națiunilor Unite. Este pozitiv 
faptul că, practic in cvasitotalitatea 
lor, vorbitorii și-au manifestat inten
ția de a acționa pentru solutionarea 
acestor probleme acute, deși in ce pri
vește modalitățile practice de rezol
vare au fost enunțate păreri diferite. 

"'Esențial este, desigur, ca declarațiile 
constructive să fie întărite de fapte 
corespunzătoare, ca toate țările — in
diferent de mărimea, potențialul, gra
dul lor de dezvoltare — să aducă o 
contribuție activă, prin conjugarea 
eforturilor tuturor țărilor în cadrul 
O.N.U.. pe baza egalității în drepturi, 
putîndu-se ajunge astfel la soluții trai
nice. viabile. Tocmai în acest sens a 
acționat România atit in lucrările din 
plenară si comitetele O.N.U.. cit si in 
activitatea de contacte cu reprezen
tanții unui mare număr de state de 
orînduiri diferite.
' Evenimentul politic dominant pe 
planul Europei, si. desigur, cu ecouri 
si implicații depășind cadrul conti
nentului. îl constituie în săptămină

DE PRETUTINDENI
• UNELTE DIN DIA

MANT. Specialiștii sovietici 
au propus o nouă tehnologie de 
fabricare a sculelor din dia
mant sintetic. Pentru a confec
ționa un cuțit de strung, o fi
lieră sau orice altă unealtă din 
diamant sintetic, era necesar ca 
prelucrarea să fie făcută cu un 
diamant veritabil, din care cau
ză prețul de cost era foarte ri
dicat. Potrivit noii metode, se 
modelează din grafit filiera sau 
unealta respectivă, se introduce 
intr-un conteiner special si se 
supune la presiuni de cîteva zeci 
de mii de atmosfere și la o tem
peratura de peste 1 000 de grade 
Celsius, condiții in care grafi
tul se transformă în diamant 
sintetic. Noua unealtă nu mai 
are nevoie de nici o prelu
crare.

• APĂ DIN MEDITE- 
RANA TRAVERSEAZĂ... 
ATLANTICUL. La 4,,U0 de 
mile depărtare de Gibraltar, de 
cealaltă parte a Atlanticului, in 
dreptul Arhipelagului Bahamas, 
a fost descoperită de curînd o 
pungii de apă „străină", care, 
potrivit analizelor făcute de o- 
ceanologi. nu ar putea preveni 
decit din Mediterana. Ea ar fi 
traversat, deci, tot Atlanticul, 
fără să se amestece cu apa o- 
ceanului ! Se știa mai demult că 
apa Mediteranei iese prin strîm- 
toarea Gibraltar și rămine omo- x 
genă, neamestec!ndu-se cu ana 
oceanului, dar pentru prima 
dată se constată că a rămas izo
lată o masă de apă atit de con
centrată, la o depărtare atit de 
mare. Efectuind măsurători de 
viteză In interiorul acestei pungi 
de apă, lată de 500 metri și lun
gă de 100 metri, oceanografii au 
apreciat că traversarea a durat 
mai puțin de 5 ani.

• PIRAMIDA SECO
LULUI XX. După mai bine de 
4 milenii de la construirea ulti
mei piramide, pe pămintul E- 
giptului renaște „moda" seme
țelor monumente. Inițiativa a- 
parține unor arheologi și orien- 
taliști japonezi. Inălțind o nouă 
piramidă, ei vor să elucideze, 
pe această cale, misterul con
struirii străvechilor piramide. 
Lucrările vor începe în luna ia
nuarie a anului viitor și vor 
dura aproximativ două luni și 
jumătate, cu participarea a 10 000 
lucrători. Constructorii nu vor 
recurge la metode moderne, ci 
vor încerca să reconstituie si să 
utilizeze tehnicile antice. In fi
nal, piramida va avea dimen
siuni reprezentînd a șaptea par
te din marea piramidă a lui 
Keops. Guvernul egiptean, care 
și-a dat acordul, a cerut ca noua 
construcție să nu fie ridicată în 
imediata apropiere a piramide
lor istorice.

• BETON EXTRA- 
PLAT. Cu ocazia recentei con
struiri a unui pavilion la Stutt
gart, a fost inaugurată o nouă 
tehnică de construcție : bolțile 
clădirii, cu o suprafață de 125 
metri pătrati. sînt realizate din- 
tr-un beton cu o grosime de nu
mai 10 mm. Acest beton, de o 
mare rezistență și suplețe, oferă 
construcției o asemenea solidi
tate, îneît nu mai este nevoie de 
nici un fel de suport interior al 
bolților. Deosebitele calități ale 
betonului se datorează în primul 
rind întăririi lui cu fibre de 
sticlă speciale care suportă me
diul alcalin al betonului.

• PE CÎND GALBE
NUL ERA... ROZ. Culoarea 
galbenă a palatului Schonbrunn, 
vechea reședință a împăraților 
Austriei, a devenit, în limbajul 
specialiștilor, o culoare de refe
rință. Mai mult, se credea chiar 
că „galbenul de Schonbrunn" 
sau „galbenul imperial", cum i 
se mai spunea, este o culoare 
caracteristică a construcțiilor in 
stil baroc din Austria. Această 
opinie va trebui revizuită :i cer
cetări recente, legate de lucrări
le de restaurare a edific' jr 
vechi, au constatat că pe la uuj- 
locul secolului al I8-lea palatul, 
ca și multe alte clădiri aparți- 
nînd barocului austriac, aveau 
culoarea roz. Preferința pentru 
nuanța de galben datează abia 
de la inceputul secolului trecut.

Încheiată, deschiderea Reuniunii de 
la Belgrad — prima după semnarea 
Actului final de la Helsinki, de la 
care popoarele așteaptă un puternic 
impuls pentru transpunerea in viată 
a prevederilor acestui document, pen
tru înaintarea efectivă pe calea edi
ficării securității europene. In cadrul 
reuniunii a fost reafirmată concepția 
României, asa cum este formulată in 
documentele de partid si de stat, 
in cuvintările tovarășului 1 Nieolae 
Ceausescu, potrivit căreia Reuniunea 
de la Belgrad este chemată să facă 
nu numai o retrospectivă a ceea ce 
s-a întreprins după Helsinki — de 
altfel destul de puțin. — ci. mai ales, 
să ducă la măsuri concrete, de na
tură să determine progrese reale in 
ce privește aplicarea principiilor noi 
de relații intre statele continentului, 
extinderea colaborării economice, 
tehnico-stiintifice atit pe olan bila
teral. cit si pe plan multilateral, lăr
girea schimburilor de autentice valori 
spirituale între națiuni, solutionarea 
problemelor cu adevărat umanitare 
care preocupă popoarele continentu
lui. De o importantă maioră. după 
cum a susținut consecvent tara noas
tră și după cum a relevat însăsi des
fășurarea generală a dezbaterilor, 
este adoptarea de măsuri efective 
Pe linia dezangajării și dezarmării 
in Europa, fără de care nu sint de 
conceput o reală destindere, o ade
vărată securitate. în cuvintările 
rostite de reprezentanții statelor par
ticipante s-au exprimat multe punc
te de vedere care merg în același 
sens pozitiv, deși nu au lipsit nici 
încercări de a se da interpretări uni
laterale Actului final, tentative de 
deformare a prevederilor acestuia, de 
imixtiune în treburile interne ale 
altor state, contrar normelor de lega
litate internațională si intereselor 
destinderii. Este de așteptat că pe 
parcursul negocierilor să prevaleze 
spiritul constructiv, aiungindu-se ast
fel la soluții care să corespundă ce
rințelor si așteptărilor popoarelor.
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