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a primit pe ambasadorul Statelor Unite Mexicane
Joi. 13 octombrie, președintele Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit pe amba
sadorul Statelor Unite Mexicane. Ar

mando Cantu. în vizită de rămas bun. 
la încheierea misiunii sale în Ro
mânia.

Cu ocazia primirii. între președin

tele Nicolae Ceausescu șl ambasado
rul Statelor Unite Mexicane a avut 
loc o convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 10 933 Prima ediție Vineri 14 octombrie 1977 6 PAGINI - 30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI, rubri
cile noastre : • Cronica 
teatrală ® Faptul divers
• Răsfoind presa străină
• Sport • De pretutindeni

Campania electorală
Dezbateri și analize concrete, temeinice 
consacrate dezvoltării economice și mai

Sub președinția tovwășulu[ Nicolae Ceaușeșcu, ierș a avut loc

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE
A CONSILIULUI NAȚIONAL 

OAMENILOR MUNCIIAL
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeșcu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, 
a avut loc, joi. 13 octom
brie, în Capitală ședința de 
constituire a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții și 
transporturi.

Crearea acestui organism, 
hotărîtă de Congresul consi
liilor oamenilor muncii, din 
inițiativa secretarului gene
ral al partidului, reprezintă 
un factor de însemnătate 
deosebită în sistemul demo
crației noastre socialiste, ilus- 
trînd creșterea necontenită a 
participării clasei muncitoa
re, a oamenilor muncii, în 
calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție, de 
creatori si beneficiari ai bu
nurilor materiale, la condu
cerea societății noastre, a 
vieții economico-sociale, la 
elaborarea si înfăptuirea po
liticii partidului si statului 
de dezvoltare accelerată a 
patriei pe calea bunăstării și 
prosperității, a socialismului 
si comunismului.

Tovarășul N icolae
Ceaușeșcu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului au fost intimpinaU, 
la sosirea în sală, cu multă 
căldură si însuflețire. Parti
cipant» la ședința de consti
tuire a acestui înalt forum, 
reprezentanți ai celor ce 
muncesc de pe tot cuprinsul 
tării, au ovaționat îndelung, 
au aclamat cu entuziasm, mi
nute în sir, „Ceaușeșcu — 
P.C.R. 1“

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, la ședin
ță au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă. Janos Fazekas. Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, 

‘ Gheorghe Pană, Ion Pățan,
• Dumitru Popescu, Gheorghe

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu

Stimați tovarăși,
Constituireaconsiliului Național 

al Oamenilor Muncii reprezintă o 
încununare a activității desfășurate 
în ultimii ani de Comitetul Cen
tral al partidului nostru pentru 
perfecționarea conducerii tuturor 
domeniilor de activitate, a întregii 
societăți, pentru crearea unui ca
dru organizatoric tot mai demo
cratic, care să permită participa
rea activă a maselor largi populare, 
a oamenilor muncii, în frunte cu 
clasa muncitoare, la conducerea 
tuturor sectoarelor vieții economi
co-sociale, la guvernarea statului.

în atribuțiile Consiliului Națio
nal intră în primul rînd elaborarea 
măsurilor pentru funcționarea uni
tară a tuturor consiliilor oamenilor 
muncii și creșterea rolului lor în 
conducerea activității de planifi
care și organizare a producției, în 
soluționarea tuturor problemelor 
privind bunul mers al întreprinde
rilor, centralelor, ministerelor, al 
tuturor sectoarelor vieții economi
co-sociale.

Este cunoscută preocuparea pe 
care am avut-o de a dezvolta con
tinuu organismele colective, de a 
asigura participarea la activitatea 
acestora a tuturor categoriilor so
ciale, a oamenilor muncii, pentru 
a-și putea spune părerea în mod 
direct și nemijlocit asupra tuturor 
problemelor care privesc dezvolta
rea societății noastre socialiste, 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor.

Se poate spune că rezultatele pe 
care le-am obținut în toate dome
niile de activitate, înfăptuirea cu

Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Teodor Coman, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Pati- 
linet. Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Ion 
Stănescu.

în sală erau prezent! mem
bri ai C.C. al P.C.R. si ai 
guvernului, conducători ai 
unor organizații de masă și 
obștești.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a spus:

„Doresc ca, la această pri
mă ședință, să adresez tutu
ror membrilor Consiliului 
National ai Oamenilor Muncii 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului. a Consiliului de Stat 
si guvernului, precum si a 
mea personal, împreună cu 
cele mai hune urări de suc
ces in activitatea lor ! (Vii și 
îndelungi aplauze, se aclamă 
„Ceaușeșcu — P.C.R, !“).

In conformitate cu hotărî- 
rile adoptate dc Congresul 
consiliilor oamenilor muncii. 
Consiliul Național este for
mat din 960 de membri. Din el 
fac parte consiliile de condu
cere ale următoarelor minis
tere : minelor, petrolului și 
geologiei ; energiei electrice; 
industriei metalurgice ; in
dustriei construcțiilor de ma
șini ; industriei chimice ; in
dustriei ușoare : economiei 
forestiere si materialelor de 
construcții : transporturilor
si telecomunicațiilor ; con
strucțiilor industriale ; De
partamentul industriei ali
mentare ; Departamentul a- 
viatiei civile. De asemenea, 
din Consiliul Național al Oa
menilor Muncii fac parte : 
Comitetul Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R., 
Consiliul organizării econo
mico-sociale. Consiliul cen
tral de control muncitoresc 
al activității economice si so
ciale. reprezentanți ai Comi
tetului Central al U.T.C.. ai 
Consiliului National al Fe
meilor, muncitori si maiștri,

membri al consiliilor oame
nilor muncii, aleși in adună
rile reprezentanților oame
nilor muncii pe județe și 
municipiul București.

Putem spune că am reali
zat în bune condiții hotăririle 
stabilite de Congresul consi
liilor oamenilor muncii in 
ceea ce privește organizarea 
și componența Consiliului 
Național".

în continuare s-a trecut 
la constituirea organelor 
Consiliului National și la dez
baterea problemelor înscrise 
la ordinea de zi :

1. — Alegerea Biroului 
Executiv, a vicepreședinților 
și secretarului Consiliului ;

2. — Aprobarea următoare
lor documente :

a) Propuneri cu privire Ia 
organizarea Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii și 
îmbunătățirea activității con- • 
siliilor oamenilor muncii din 
unitățile industriale, de con
strucții si transporturi :

b) Proiect de Lege privind 
Congresul consiliilor oame
nilor muncii și Consiliul Na
tional al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții și 
transporturi !

c) Unele propuneri de îm
bunătățire a atribuțiilor uni
tare ale compartimentelor de 
muncă din ministere, centrale 
si întreprinderi.

Supusă votului, ordinea de 
zi a fost aprobată în unani
mitate de Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii.

A luat apoi cuvintul tova
rășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care a subliniat că. in 
funcția cea mai înaltă a a- 
cestui forum muncitoresc — 
președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii 
— a fost ales de către Con
gresul consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, con
strucții și transporturi 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar gene
ral al Partidului Comunist

succes a prevederilor primilor 2 
ani ai cincinalului 1976—1980, ob
ținerea în acești 2 ani a unei pro
ducții suplimentare în industrie de 
peste 25 de miliarde, creșterea pro
ductivității muncii, aplicarea unor 
măsuri de reducere a consumurilor 
materiale, a cheltuielilor de pro
ducție, sporirea eficienței economi
ce — toate sînt nemijlocit legate 
de activitatea oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, de 
rpunca consiliilor de conducere din 
întreprinderi, centrale, a consiliilor 
de conducere ale ministerelor. A- 
ceste rezultate, unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii în reali
zarea planurilor din fiecare unitate 
demonstrează forța și justețea for
melor colective de muncă, faptul 
că consiliile oamenilor muncii — 
constituite cu 7—8 ani în urmă — 
și-au afirmat pe deplin trăinicia și 
capacitatea, s-au afirmat drept ca
dru care asigură participarea clasei 
muncitoare, a celorlalți oameni ai 
muncii la conducerea economiei, a 
întregii noastre societăți. (Aplauze 
puternice).

Desigur, avem și alte organisme 
și forme de conducere democratică. 
Ieri, la ședința Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
am discutat despre alegerile pen
tru-consiliile populare. Ca organe 
de stat ale conducerii localităților 
și județelor, consiliile populare re
prezintă o formă larg democratică. 
Ca organe de conducere econo- 
mico-socială a unităților de pro
ducție, de cercetare, culturale și 
de învățămînt, consiliile oamenilor 
muncii reprezintă forma cea mai 
democratică de conducere, ce de

(Continuare in pag. a Il-a)

monstrează superioritatea orîndu- 
irii noastre, a democrației munci
torești din România. (Aplauze pu
ternice).

Fără îndoială că în preocuparea 
consiliilor oamenilor muncii, deci 
și a Consiliului Național, trebuie 
să stea organizarea mai temeinică 
a activității de înfăptuire a planu
lui de dezvoltare economico-socială 
a țării, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României sore comunism. 
(Aplauze îndelungate).

în înfăptuirea acestor hotărîri, a 
Programului partidului, care des
chide minunate perspective patriei 
noastre, este necesar să acționăm 
cu toată fermitatea, snorind răs
punderea fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii, a fiecărui om al 
muncii la locul său de activitate, 
a tuturor organelor colective. Pen
tru că numai participarea activă, 
conștientă a tuturor oamenilor mun
cii la luarea hotărîrilor și la activi
tatea de înfăptuire a lor ne dă 
garanția deplină că Programul 
elaborat de Congresul al XI-lea 
va fi înfăptuit neabătut, că țara 
noastră va parcurge, într-un timp 
mai scurt, drumul spre societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, 
spre ridicarea bunăstării, a feri
cirii întregii națiuni. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Privim organismele colective de 
muncă, consiliile oamenilor mun
cii, adunările generale ca forme 
de dezvoltare a autoconducerii 
muncitorești, de manifestare a răs
punderii fiecărui colectiv pentru 

buna gospodărire a mijloacelor fi
nanciare și materiale ce îi sînt 
încredințate — ca parte a avuției 
generale a întregului nostru po
por. Aceasta presupune ca fiecare 
consiliu de conducere, fiecare co
lectiv de oameni ai muncii să cu
noască bine ceea ce are în pri
mire, să știe ce mijloace li s-au 
încredințat, ce mijloace au în pro
prietatea lor. Colectivele de oameni 
ai muncii poartă răspunderea pen
tru folosirea judicioasă a acestor 
mijloace, pentru perfecționarea 
muncii în scopul de a obține ma
ximum din ceea ce acestea pot să 
dea. Iată de ce trebuie să judecăm 
bine cit obținem după fiecare leu 
de fonduri fixe sau de inves
tiții, după fiecare leu cheltuit în 
producție.

în prezent, nu putem fi pe de
plin mulțumiți de situația exis
tentă deoarece, în raport cu fondu
rile fixe, producția obținută este 
încă mică ; ea depășește cu puțin 
o mie de lei la o mie de lei fon
duri fixe. Or, aceasta înseamnă că 
încă lucrăm cu o rentabilitate sla
bă, că venitul național nu crește 
în mod corespunzător cu fondurile 
pe care le cheltuim pentru mijloa
cele de producție. Consiliile oame
nilor muncii de toate categoriile, 
inclusiv consiliile de conducere ale 
ministerelor. Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii, vor trebui să 
acorde o atenție deosebită proble
melor legate de creșterea rentabi
lității, de obținerea, cu mijloacele 
pe care le avem în dotare, în fo
losință, a unei producții maxime. 
Noi ne gîndim ca, într-o perioadă re
lativ scurtă, să ajungem la cel 

A

puțin 1500 lei producție la 1000 
lei fonduri fixe — desigur, dife
rențiat pe ramuri. Căci vor fi ra
muri care trebuie să ajungă la 
3 000 lei, iar unele subramuri și la 
peste 3 000 lei la o mie de lei fon
duri fixe.

Este necesar ca atunci cînd vor
bim de dezvoltarea autoconducerii, 
a răspunderii colective pentru 
conducerea vieții economico-so
ciale să avem în vedere răspun
derea consiliilor, a tuturor oame
nilor muncii din fiecare unitate 
pentru buna desfășurare a produc
ției, astfel îneît să poată asigura, 
prin activitatea proprie, restitui
rea eșalonată a cheltuielilor făcute 
de societate pentru mijloacele pe 
care le au în dotare. Ele trebuie 
să asigure o rentabilitate care să 
dea posibilitatea alocării de fonduri 
pentru o dezvoltare mai largă, 
pentru reproducția lărgită și, tot
odată, să asigure mijloacele nece
sare pentru creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului, pentru întreținerea socie
tății, pentru apărarea țării.

Iată obligațiile ce revin fiecărui 
colectiv, fiecărei întreprinderi. 
Autogospodărirea, autoconducerea 
trebuie să țină seama de toate 
acestea la întocmirea planului, a 
bugetului de venituri și cheltuieli, 
pentru ca fiecare unitate să-și 
poată desfășura activitatea în mod 
cit mai autonom, fără a mai cere 
credite și, îndeosebi, dotații de stat, 
adică o parte din produsul altor 
colective de oameni ai muncii. 
Aceasta este problema esențială a
(Continuare in pag. a III-a)

puternice a tuturor localităților țării,
perfecționării vieții sociale

întregul nostru popor pregătește 
— așa cum știu să pregătească ade- 
văratii proprietari, producători și be
neficiari ai bunurilor materiale și 
spirituale — un eveniment politic cu 
semnificații majore în viata tării : 
alegerile de deputati pentru consi
liile populare municipale, ale sectoa
relor municipiului București, orășe
nești și comunale.

în cuvîntarea rostită la plenara 
Consiliului Național de miercuri, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Frontului Unității Socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
subliniind marile realizări obținute 
de poporul nostru in acest cincinal, 
perspectivele ce se deschid pentru 
dezvoltarea si mai puternică a eco
nomiei socialiste, a întregii țări și a 
fiecărei localități în parte, a definit 
liniile directoare, spiritul în care 
trebuie să se desfășoare actuala 
campanie electorală.

„Este bine — sublinia secretarul 
general al partidului — ca, folosind 
prilejul alegerilor — care constituie 
un eveniment de importanță politică 
deosebită in viața poporului, a so
cietății noastre socialiste — să facem 
un scurt bilanț a ceea ce am realizat 
și, mai cu seamă, să stabilim măsu
rile ce trebuie luate în continuare 
pentru realizarea neabătută a hotărî
rilor Congresului al XI-lea al parti
dului. a prevederilor Programului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a tării 
spre comunism".

Un spirit deci de lucru, da 
amplă și profundă angajare a 
tuturor forțelor societății noastre 
la o muncă si mai spornică pentru 
dezvoltarea patriei, un îndemn la 
dezbaterea deschisă, critică si auto
critică. a tuturor problemelor pe 
care sînt chemate să le rezolve, în 
continuare, consiliile populare cu 
participarea nemijlocită a tuturor 
cetățenilor tării.

întîlnirile si dezbaterile pe care le 
prilejuiește campania electorală, fă- 
cînd bilanțul realizărilor bogate ob
ținute in primii doi ani ai noului 
cincinal de oamenii muncii in toate 
sectoarele de activitate, constituie. în 
același timp, un prilej de analiză 
aprofundată, în spiritul unei inalte 
responsabilități civice, a modului in 
care au acționat si acționează orga
nele locale ale puterii de stat, toți 
cetățenii tării, pentru traducerea in 
viată a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al partidului, a 
modului în care șe îndeplinesc sar
cinile de dezvoltare economico-so
cială si edilitar-gospodărească a fie
cărei localități în parte.

în primii doi ani ai cincinalului — 
așa cum aprecia secretarul general 
al partidului la plenara Consiliu
lui . National al Frontului Uni
tății Socialiste, s-au obtinut re
zultate bune in toate domeniile de 
activitate. Planul producției indus
triale, cu, toate dificultățile provo
cate de seism, se realizează cu o 
depășire de peste 25 miliarde lei, 
s-au înregistrat progrese simțitoare si 
în dezvoltarea producției agricole, 
s-au adoptat o serie de măsuri și 
programe pentru creșterea mai ac
centuată a nivelului de trai al po
porului, pentru sporirea bunăstării 
fiecărui om al muncii. (Continuare în pag. a IV-a)

Zile de toamnă la Gruiu
început de octom

brie. amiaza mare. In 
ziua aceea, pe șoselele 
comunei Gruiu din Il
fov era un du-te-vino 
neîntrerupt de camioa
ne încărcate, care cu 
porumb nou. care cu 
sfeclă mare cit dovlea
cul. cu cartofi dolofani 
și struguri. Am oprit 
un om pe drum si l-am 
întrebat de unde am 
putea cumpăra si noi o 
pîine. ..Nu e prea de
parte brutăria comuna
lă. a zis omul. Mergeți 
așa. drept înainte, pînă 
ajungeți la dispensarul 
cel nou. apoi treceti 
pe lingă un atelier, 
unde împletesc oame
nii coșuri din nuiele 
de le vînd prin țări 
străine, ajungeți la su- 
permagazinul din cen
tru, treceti pe lingă 
magazinul de mobilă si 
faceți la dreapta. Nu- 
maidecît o să zăriți 
un șantier mare. Aco
lo e în construcție cașa 
de cultură. Treceti pe 
lingă ea si la 300-400 
de metri o să vedeți o 
scoală nouă cu două 
etaje. Nu departe sînt 
birourile cooperativei 
agricole, iar ceva mai 
încolo — se vede de 
departe — e casa lui 
Marin Anton cu etaj, 
solidă, frumoasă. Bru
tăria e chiar alături. 
Dar de ce vă spun eu 
toate astea, doar merg 
si eu tot într-acolo“.

Am pornit împreună. 
Asa l-am cunoscut pe 
Ion Sotir. poștaș in 
comuna Gruiu, cu o 
vechime în postărit. 
cum spune dumnealui, 
de 17 ani. „Păi cunosc 
satul acesta, mai zicea 
nea Ion. cum îmi cu
nosc buzunarele. Eu 
zic c-as putea să merg 
legat la ochi, din casă 
în casă, fără să gre
șesc. Știu fiecare om 
cu ce se ocupă. îl cu
nosc pe toti după 
voce, le cunosc am
bițiile si năravuri
le. Uite, de exem
plu. Marin Anton. A 
avut ambiție să-si facă

el primul casă cu etaj 
în comună. Și-a făcut. 
Cum să nu-și facă dacă 
îi dă mina ? Știti cit a 
luat de la C.A.P. pe 
roșiile produse anul 
acesta ? 20 000 lei în 
trei luni.

— Ei. am zis noi, 
mai sint si excepții, a 
muncit omul mult, 
doar n-o să spuneți că 
au incasat toti coope
ratorii din comună cite 
20 000 lei pe roșii !

— Nu toti. dar vreo 
500—600 de familii au 
cîștigat la fel. Vă spun 
exact: din toti cei care 
s-au ocupat cu roșiile 
Si cu alte legume doar

însemnări 
dintr-o comună 

cu gospodari 
harnici 

și pricepuți

unul a cîștigat mai pu
țin. Tot în trei luni, 
cit a durat campania, 
el a încasat 19 000. Uite, 
v-as spune și numele 
omului, dar nu-mi vine 
acum pe limbă. Aștep- 
tati-mă puțin că intru 
la supermagazin să în
casez taxele lunare.

Deși plecasem să 
cumpărăm o pîine, 
curiozitatea reporteri
cească ne-a împins si 
pe noi să intrăm în
tr-un magazin — cel 
de mobilă. Era înțe
sat cu mărfuri : cana
pele noi, mese, scaune 
tapitate, motociclete, 
frigidere, televizoare, 
mașini de spălat.

Care e puterea de 
cumpărare a țăranilor 
din Gruiu ? Ne-a răs
puns gestionarul, vechi 
în meserie, ca si poșta
șul. „Păi cu 10 ani in 
urmă, cind am venit 
eu aici, magazinele 
noastre vindeau măr
furi cam de 10 mili
oane pe an. Anul tre
cut am vîndut însă de 
24 milioane".

Primul și cel mai edificator semn 
al angajării în continuare a întregu
lui popor pe acest drum îl consti
tuie entuziasmul, temeinicia cu care 
se lucrează pretutindeni în industrie 
și agricultură pentru îndeplinirea și 
depășirea planului și a angajamente
lor pe acest an, pentru pregătirea 
temeinică a producției anului viitor, 
pentru realizarea programelor de 
dezvoltare economico-socială a tu
turor localităților țării. Veștile sosite 
zilnic la redacție probează, cu forța 
faptelor, acest adevăr. Colective în
tregi de muncă, ramuri industriale 
raportează atingerea unor ritmuri 
tot mai înalte de creștere a produc
tivității muncii, de reducere a chel
tuielilor materiale de producție, de 
valorificare superioară a materiilor 
prime și a materialelor — într-un 
cuvînt, realizarea unei activități efi
ciente pe ansamblul economiei națio
nale. Avîntul creator al întregului 
popor este puternic stimulat dc 
aprecierile Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ale secreta
rului general al partidului, cu pri
vire la condițiile deosebit de favora
bile create pentru adoptarea unui 
Program suplimentar de dezvoltare 
economică a României pe perioada 
1976—1980, program întemeiat pe 
baza resurselor sporite, apărute ca 
urmare a eforturilor făcute și succe
selor obținute de oamenii muncii în 
primii doi ani ai cincinalului, precum 
și a acțiunii inițiate de conducerea 
partidului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu personal, pentru redu
cerea cheltuielilor materiale ale pro
ducției și ale investițiilor. Asa cum 
sublinia secretarii! general al parti
dului, Programul suplimentar asigură 
depășirea prevederilor planului cin
cinal pe anii 1976—1980, realizarea de 
noi obiective de producție, dezvol
tarea forțelor de producție la un ni
vel superior celui stabilit de Con
gresul al XI-lea al partidului, a 
unor noi ramuri ale economiei na
ționale, cit și creșterea mai accen
tuată a veniturilor reale ale celor ce 
muncesc. Desigur, traducerea în viață 
a acestui program, a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului vor 
duce la înflorirea multilaterală a tu
turor orașelor, comunelor și satelor 
patriei, la creșterea pe această bază 
a condițiilor de viață și civilizație 
ale întregului popor.

Din cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu la plenara Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste . reține în mod deosebit 
atenția grija profundă pe care condu
cerea partidului. secretarul nostru 
general, o acordă — ca întotdeauna 
— dezvoltării în ritm rapid și în mod 
armonios a tuturor județelor, a fie
cărei localități, pe baza politicii de 
repartizare judicioasă. echitabilă a 
mijloacelor materiale șl financiare, a 
investițiilor, pe baza muncii fiecărei 
colectivități, a fiecărui cetățean. 
Aceasta a constituit și constituie te
melia solidă a realizării unei depline 
egalități din toate punctele de ve
dere între toți cetățenii tării, indife
rent de naționalitate. principiu pe 
care partidul nostru îl promovează 
cu o pilduitoare consecventă în în
treaga sa activitate. Iată de ce cam
pania electorală, definită de secreta
rul general al partidului ca o cam-

— Nu că mă jelui, a 
reluat discuția Ion So
tir cind am pornit mai 
departe, dar meseria 
de poștaș devine ne zi 
ce trece mai grea. în- 
chipuiti-vă că prin 
mina mea trec zilnic 
sute de ziare si revis
te. sute de pensii, sute 
de mii de lei ne care 
trebuie să-i încasez de 
la unitățile economice, 
mandate nostale. taxe
le la radio si televi
zoare, diverse trimiteri. 
Cineva și-ar nutea în
chipui că scrisorile mă 
omoară. Da de unde 1 
Cu toate că peste 2 000 
de oameni din Gruiu 
lucrează la oraș. la 
București sau Ploiești, 
sînt zile cînd nu îm
part nici 10 scrisori. 
Btiți de ce ? Pentru 
că toti muncitorii care 
pleacă vin seara îna
poi în comună, unde 
si-au făcut case si ros
turile lor. Ce e drept, 
si cu ani înainte era 
greu. E drept, nu erau 
prea multi pensionari, 
nu prea se abonau 
oamenii la ziare, nu a- 
veau televizoare ca să 
le încasez taxele. In 
schimb era greu din 
cauza drumurilor. Era. 
prin 1968. ceva de ne
închipuit. Nămolul a- 
iungea pînă la genun
chiul calului. Cînd 
știam că trebuie să 
pornesc la drum, îmi 
blestemam zilele. Dar 
să vedeți cum s-a a- 
iuns că azi in Gruiu 
nu mai există nici o 
palmă de drum nepie
truit, că poți, chiar 
după ploaie, să mergi 
pe ulițe încălțat în pa
puci. Atunci, prin ’68, 
mă întîlnesc într-o zi 
cu nea Uie Ștucan. 
om mai în vîrstă. gos
podar si serios, care 
îmi zice arțăgos : „E. 
mă. primarul la primă
rie 7“ „E, nea Uie". 
„Bine", zice, si numaj 
ce-1 văd că pleacă tan-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Participanții și-au manifestat depli
na satisfacție pentru alegerea ca 
președinte al consiliului a tovară
șului Nicolae Ceausescu, garanție 
sigură că acest înalt forum isi va 
face pe deplin datoria, asigurînd afir
marea tot mai puternică a rolu
lui clasei muncitoare în condu
cerea întregii vieți economico-sociale. 
dezvoltarea democrației muncito
rești. înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului.

Cei prezenti au dat o vibrantă ex
presie încrederii profunde a națiunii 
noastre în partid. în secretarul său 
general, prețuirii si stimei deosebite 
de care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se bucură în rîndurile tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră pentru 
activitatea sa neobosită desfășurată 
în fruntea partidului si statului, spre 
binele si fericirea poporului român, 
pentru progresul și prosperitatea sa.

S-a procedat apoi la alegerea Bi
roului Executiv al Consiliului Na
tional, alcătuit din 43 de membri.

Ca vicepreședinți au fost aleși to
varășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.. ministrul 
muncii. IUe Verdet. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului central de 
control muncitoresc al activității e- 
conomioe și sociale. Ion Foris. prim- 
secretar al Comitetului iudetean 
Satu Mare al P.C.R.. Elena Nae, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din industria 
ușoară, iar ca secretar tovarășul 
Marin Enache, consilier la C.C. al 
P.C.R. Ca membri, au fost aleși tova
rășii Constantin Băbălău. ministrul 
minelor. petrolului si geologiei. 
Trandafir Cocârlă, ministrul energiei 
electrice. Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Mihail Florescu. ministrul 
industriei chimice. Lina Ciobanii, 
ministrul industriei ușoare. Vasile 
Patilineț. ministrul economiei fo
restiere si materialelor de construc
ții. Traian Dudas, ministrul trans
porturilor si telecomunicațiilor. Vasi
le Bumbăcea. ministrul construcțiilor 
industriale. Gheorghe Petrescu, mi- 
nistru -secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Petre Blalovici. ministru-secretar de 
stat, șeful Departamentului industriei 
alimentare. Ion Traian Stefănescu. 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tineretului. 
Mihai Hîrjău. secretar al C.C. al 
U.T.C.. Lucian Drăguț, nr im-vicepre
ședinte al Consiliului central de con
trol muncitoresc al activității econo
mice si sociale. Ioachim Moga. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
organizării economico-sociale. Paul 
Nagy. secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. Petre Furdui. președin
te al Comitetului Uniunii sindicate
lor din industria minieră. petrol, 
geologie si energie electrică. Viorel 
Stefănescu. președinte al Comitetului 
Uniunii sindicatelor din metalurgie 
si construcții de mașini. Mihai Mun- 
teanu. președinte al Comitetului Uni
unii sindicatelor din industria chi
mică si prelucrarea țițeiului. Arpad 
Orban, președinte al Comitetului U- 
niunii sindicatelor din economia fo
restieră si materialelor de construcții. 
Mircea Georgescu, președinte al Co

mitetului Uniunii sindicatelor din 
industria construcțiilor. Constantin 
Iancu. președinte al Comitetului U- 
niunii sindicatelor din transporturi si 
telecomunicații. Vasile Sechel. direc
tor general al Centralei industriale 
de tractoare si mașini agricole — 
Brașov. Adrian Stoica, director gene
ral al Centralei industriale de rafi
nării si petrochimie — Ploiești. Vir
ginia Pripitu. membră în Biroul Exe
cutiv al Consiliului National al Fe
meilor. președintele Comitetului sin
dicatului de la întreprinderea de pie
se radio si semiconductori — Bănea- 
sa. Elena Timofte. laborantă, secre
tar al Comitetului de partid de la 
întreprinderea ..Țesătura" — Iași. 
Maria Luca, muncitoare la Com
binatul de pielărie si încălțăminte 
..Clujeana" — Clui-Napoca. Ion Să- 
lăgean, miner la întreprinderea mi
nieră Lupeni — județul Hunedoara, 
II ie Bologa. secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie" — Bucu
rești, Cornel Boca, maistru principal 
furnalist la Combinatul siderurgic 
Galați, Sofia Klein, muncitoare fila
toare la întreprinderea textilă Cis- 
nădie, județul Sibiu, Alexandru Papp, 
maistru instalator la Trustul județean 
de construcții-montaj — Mureș, Ma
ria Ploiașu, ajutor de maistru la 
Combinatul chimic din Craiova — 
județul Dolj. Nicolae Lazăir. reglor 
la întreprinderea de mașini grele — 
București. Dimitrie Catană. mecanic 
de locomotivă la Regionala de căi 
ferate — Timiș.

Consiliul Național a hotărît apoi 
constituirea de comisii pe probleme. 
Biroul Executiv a fost împuternicit 
să stabilească componenta comisiilor, 
urmînd ca aceasta să fie supusă a- 
probării Consiliului Național la ur
mătoarea sa ședință.

Au început aool dezbaterile, la care 
au luat parte tovarășii : Constantin 
Băbălău, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Dumitru Diaconescu, 
maistru la întreprinderea de trac
toare din Brașov, Otilia Indre, direc
tor al întreprinderii de confecții din 
Satu Mare, Gheorghe Mîrzac, direc
tor general al Centralei siderurgice 
Galați, Stan Ștefan, laminorist la în
treprinderea de țevi „Republica" din 
București. Floarea Matache. maistru 
la întreprinderea „Tricodava", din 
București, Vasile Patilineț, ministrul 
industriei economiei forestiere și 
materialelor de construcții, Nicolae 
Lazăr, reglor la întreprinderea de 
mașini grele din București, Kallozs 
Balosz, maistru la întreprinderea de 
cazane mici si arzătoare din Clui- 
Napoca. Gheorghe Marinescu, direc
tor al Trustului de construcții indus
triale — București, Lina Ciobanu, mi
nistrul industriei ușoare, Alexandru 
Neagu. maistru la întreprinderea de 
utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, 
Matei Wiserner, inginer la Institutul 
de cercetări si proiectări pentru me
canică fină — filiala Sibiu. Ioana Nae. 
taxtiliștă la Filatura românească de 
bumbac din București. Sandu Tăna- 
se, maistru la întreprinderea „Vul
can" din București, și Nicolae Florea, 
maistru la întreprinderea de utilaj 
chimic ..Grivita roșie" — București.

Vorbitorii au subliniat că formarea 
noului organ de conducere colectivă 
reprezintă un eveniment de însem
nătate deosebită în viața economică 
și social-politică a patriei, el niar- 
cind o etapă calitativ superioară in 
dezvoltarea democrației muncitorești 
și asigurînd cadrul organizatoric a- 
decvat pentru participarea efectivă 
și nemijlocită, la scară națională, a 
clasei muncitoare, a oamenilor mun
cii la conducerea societății, a activi
tății economice, la dezbaterea și a- 
doptarea tuturor hotărîrilor, la ela
borarea planurilor anuale și de per
spectivă, la unirea eforturilor tuturor 

colectivelor pentru înfăptuirea lor. 
Ei au arătat că constituirea consiliu
lui este strîns legată de activitatea 
neobosită pe care o desfășoară tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru pro
movarea celor mai eficiente căi și 
forme de organizare și conducere 
științifică, pentru mobilizarea tuturor 
forțelor și dinamizarea tuturor ener
giilor societății noastre în vederea 
înaintării mai rapide a României pe 
calea progresului și civilizației so
cialiste.

Participanții au analizat, într-o at
mosferă de lucru, in spiritul indica
țiilor și orientărilor cuprinse în cu- 
vîntările recente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, modul în care se 
îndeplinesc sarcinile de plan și an
gajamentele asumate pe acest an, 
măsurile ce trebuie luate pentru rea
lizarea în bune condiții a planului 
pe 1978 și pe întregul cincinal. Dez
baterile au scos în evidență succesele 
remarcabile obținute pînă acum in 
industria noastră socialistă, precum 
și neajunsuri care mai influențează 
negativ realizările colectivelor de 
oameni ai muncii și care se cer înlă
turate. în acest sens, s-a subliniat 
necesitatea Îmbunătățirii în conti
nuare a muncii în toate comparti
mentele vieții economico-sociale. El 
au subliniat că trebuie să se acțio
neze și mai energic pentru îndepli

nirea exemplară a indicatorilor cali
tativi ai planului — și în primul rînd 
pentru creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii, folosirea deplină 
a capacităților de producție, a forței 
de muncă și a timpului de lucru, uti
lizarea gospodărească a materiilor 
prime și materialelor, reducerea con
sumurilor și diminuarea cheltuielilor 
de producție, în vederea desfășurării 
cu eficiență sporită a întregii activi
tăți economice. Totodată, pornindu-se 
de la cerința pusă de Congresul al 
XI-lea. a fost relevată necesitatea de 
a se asigura în cincinalul actual o 
intensificare a activității consacrate 
dezvoltării cercetării științifice, o 
aplicare cît mai operativă și mai lar
gă a rezultatelor acesteia in econo
mie, o promovare susținută a tehnicii 
și tehnologiei moderne, in vederea 
ridicării continue a nivelului tehnic 
șl calitativ al producției.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
experiența activității consiliilor oa
menilor muncii, la realizările remar
cabile pe care acestea le obțin in asi
gurarea participării clasei munci
toare, a tuturor oamenilor muncii la 
conducerea unităților economice. 
Totodată, remareîndu-se unele nea- 
îunsuri în acest domeniu, s-a sub
liniat necesitatea de a se spori 
si mai mult rolul consiliilor oameni
lor muncii, contribuția lor concretă 

la bunul mers al activității econo
mice. la îndeplinirea olanului, la în
florirea continuă a economiei națio
nale.

Cel care au luat cuvintul au expri
mat voința colectivelor pe care le re
prezintă de a face totul pentru ca 
Consiliul National să-si îndeplinească 
in condiții cît mai bune atribuțiile 
ce-1 revin în dezvoltarea si perfecțio
narea continuă a activității economi
co-sociale. in antrenarea maselor de 
oameni ai muncii la înfăptuirea po
liticii partidului.

S-a trecut apoi la adoptarea do
cumentelor dezbătute.

în unanimitate au fost aprobate 
propunerile cu privire la organiza
rea si functionarea Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii si îmbu
nătățirea activității consiliilor oame
nilor muncii din Industrie, construc
ții si transporturi.

S-a aprobat, de asemenea. în prin
cipiu. proiectul de Lege privind Con
gresul consiliilor oamenilor muncii 
Si Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții si 
transporturi, care urmează să fie 
supus spre adoptare Marii Adunări 
Naționale, Biroul Executiv fiind îm
puternicit să-i aducă unele îmbu
nătățiri în lumina dezbaterilor care 
au avut loc pe marginea acestui do
cument

Consiliul Național a aprobat pro
punerile privind atribuțiile unitare 
ale compartimentelor de muncă din 
ministere, centrale șl întreprinderi, 
hotărînd ca amendamentele ce mai 
trebuie aduse să fie făcute de către 
Biroul său Executiv.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut următoarele ob
servații. remarci si precizări :

„Aflindu-ne Ia prima ședință a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii si intrucit unii din tovarășii 
care au luat cuvintul aici au formu
lat de mai multe ori noțiunea de 
„angajați", as sunune atenției con
siliului să renunțăm la folosirea a- 
cestui termen. Termenul de „anga
jați" nu corespunde realității din 
societatea noastră. în care oamenii 
muncii sînt proprietarii mijloacelor 
de producție si producători directi ai 
bunurilor materiale si spirituale. Ca 
atare, oamenii muncii nu pot fi pro
priii lor angajați ; ei sînt membri ai 
unor colective de muncă în care lu
crează în conformitate cu legile ță
rii, cu drepturi si obligații de pro
prietari, producători si beneficiari a 
tot ceea ce se produce in societatea 
noastră. De aceea, este indicat să 
folosim în viitor noțiunea de „oa
meni ai muncii" sau de „personal 
muncitor" pentru toți, deoarece și 
muncitorul, si inginerul, si directorul 

fac parte din colectivul oamenilor 
muncii. Aceste noțiuni exprimă mal 
exact realitatea societății noastre — 
societate de oameni ai muncii care 
merge ferm tocmai spre dispariția 
deosebirilor dintre diferite categorii 
dc muncă, inclusiv dintre munca in
telectuală si munca fizică, pe baza 
ridicării gradului general de automa
tizare si mecanizare, de pregătire 
profesională și conștiință a clasei 
muncitoare, a tuturor celor ce mun
cesc. Noțiunea de „oameni ai mun
cii" si de „personal muncitor" cred 
că răspunde, in actualele împrejurări, 
cel mai bine realității societății 
noastre. (Aplauze puternice).

Deși nu privește direct consiliul 
oamenilor muncii, dar, pentru că cla
sa muncitoare îndeplinește rolul de 
clasă conducătoare în societatea 
noastră, as mai supune atenției pri
mei noastre ședințe încă o problemă, 
în unele instituții, e adevărat, mai 
puțin în fabrici, dar chiar si in une
le întreprinderi, printre funcționari a 
început să-sl facă loc un mod de a 
vorbi care nu corespunde relațiilor 
din societatea noastră. Se folosesc 
noțiunile de „domn", „doamnă", 
„domnișoară". Or. noi am lichidat 
pentru totdeauna — sînt convins de 
această — și domnii, și doamnele, și 
în general orice fel de domnie. A- 
tunci trebuie să înlăturăm si aceste 
cuvinte din vocabularul nostru !

Desigur, avem noțiunea generală, 
pe care clasa muncitoare si-a însu- 
sit-o si o folosește in mod curent, de 
„tovarăș", si aceasta va trebui să ră- 
mină noțiunea principală. Cred însă 
că. pentru relațiile mai generale, se 
poate folosi si noțiunea de „cetă
țean" ; atunci cînd cineva crede că 
nu i se poate adresa altuia cu cu
vintul „tovarăș", trebuie să-i spună 
nu domn, ci cetățean. Aceasta de
oarece nu mai sînt domni în Româ
nia. fiecare este numai cetățean al 
României. (Aplauze vii).

V-as propune ca această problemă 
să fie supusă, ca o recomandare a 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii, plenarei Comitetului Cen
tral al partidului și apoi Marii 
Adunări Naționale, care să o adopte 
ca normă de relații si de vorbire cu
rentă între cetățenii din România. 
(Aplauze puternice).

Sînteti de acord, tovarăși, cu a- 
ceste propuneri ? Cine este pentru ? 
Mulțumesc. Dacă este cineva împo
trivă sau dacă se abține cineva ?

în unanimitate. Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii a adoptat aceste 
recomandări, care sperăm că vor fl 
însușite de organele de partid și de 
stat si vor deveni lege, tinind sea
ma de dorința clasei muncitoare, a 
reprezentanților ei“. (Aplauze pu
ternice).

în încheierea lucrărilor ședinței, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Con
siliului National a| Oamenilor Mun
cii, a rostit o cuvîntare,

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebit interes si satisfacție de cei 
prezenti. fiind subliniată de vii 
aplauze si ovații.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire. participanții — reprezen
tanți directi ai oamenilor muncii din 
întreaga tară, români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități — au 
dat expresie hot-ărîrii clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor de a 
milita fără preget pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pusă în slujba 
înfloririi continue a patriei, a vic
toriei socialismului si comunismului 
Pe pămîntul României.

Cu toate forțele de la sate, cu toate mijloacele mecanice să asigurăm un ritm înalt de lucru la

RECOLTAREA ROADELOR TOAMNEI
PORUMBUL

Culesul in stadiid final
Comandamentul județean a stabi

lit. printre alte măsuri, că în toate 
unitățile agricole din județ să se fo
losească la culesul porumbului toate 
echipamentele pentru recoltarea me
canică. Cum în aceste zile se impu
ne grăbirea, cu toate forțele, a ac
țiunii de strîngere și depozitare a 
producției de porumb, ne-am propus 
să urmărim. în cîteva unități, cum 
sînt folosite mijloacele mecanice de 
recoltare.

La întreprinderea agricolă de stat 
din Tîmna din cele 1690 hectare cul
tivate cu porumb — după cum ne 
preciza inginerul Cornel Mitucă. di
rectorul întreprinderii — numai de 
pe 200 hectare porumb va fi recoltat 
manual, aceste suprafe
țe fiind improprii me
canizării. Pe cele 200 
ha se află deja concen
trate peste 1 200 brațe 
de muncă, strîngerea 
recoltei de pe aces
te suprafețe fiind deja pe ter
minate. La ferma din Botoșești- 
Paia. două combine „Gloria" lucrau 
din plin sub supravegherea atentă a 
șefului de fermă. Ion Vărgatu. Atît 
mecanizatorii, cît și specialiștii fer
mei urmăreau, cu grija cuvenită, e- 
vitarea oricăror pierderi de produc
ție. Pentru a se cîștiga minutele și 
orele atît de prețioase în aceste zile, 
descărcatul combinelor se face din 
mers, evitîndu-se, în totalitate, lăsa
rea în cîmp. chiar și pentru citeva 
ore. a porumbului recoltat.

La Sisești purtăm o discuție cu 
primarul comunei. Titu Pariș. pe 
care-1 găsim în cîmp. pe una din 
tarlalele unde se aflau concentrați 
peste 450 de cooperatori. 60 mijloace 
de transport. Notăm și aici un lucru 
bun : la recoltat se acționează în ritm 
susținut, pe două fronturi — meca
nic și manual. Combinele „Gloria" 
sînt folosite mai ales pe terenurile 
unde se poate lucra cu randament 
maxim. Dat fiind faptul că cele două 
cooperative agricole din comună sînt 
situate în zona colinară. cu mari su- 
prafate de teren in pantă, s-a Im

MEHEDINȚI

pus folosirea din plin și a forței de 
muncă manuale. Practic — după 
cum ne-am convins — toată sufla
rea comunei se află acolo unde acum 
se cer maximum de . efort, muncă 
bine organizată. Și în alte unități — 
cooperativele agricole din Salcia, 
Girla Mare. Pristol. Cujmir. Obirșia 
de Cîmp. fermele întreprinderilor 
agricole de stat din Corcova și Ro
gova — zilnic se află pe cimp mii 
de oameni.

Prin folosirea efectivă a întregii 
forțe manuale, da? și a mecanizării, 
ritmul zilnic la recoltat se depășește 
în majoritatea unităților. Pretutin
deni. printr-o judicioasă repartizare 
si folosire a mijloacelor de transport, 

întreaga producție cu
leasă. în aceeași zi, 
este, transportată si de
pozitată. Așa se expli
că că pînă la această 
dată recolta de porumb 
a fost strinsă de pe 

mal bine de 82 la sută din supra
fața cultivată. Cu toate aceste re
zultate bune în ansamblu. în unele 
unități nu se realizează viteza zil
nică planificată. Motivul ? In coope
rativele agricole din Stîngăceaua, 
Butoiești. Breznița de Motru. Flo- 
rești. Malovăț și Broșteni există incă 
și acum rețineri nejustificate din 
partea conducerilor unităților, chiar 
și a unor specialiști. în ceea ce pri
vește folosirea mijloacelor mecanice 
la recoltatul porumbului. Din aceas
tă cauză, în aceste unități, pe cîmp 
se află mari cantități de coceni, 
tractoarelor nu li se asigură astfel 
front de lucru, ceea ce face ca și se
mănatul griului să nu se încadreze 
în ritmul zilnic prevăzut. Poate că 
măcar acum conducerile acestor uni
tăți vor înțelege cum se cuvine a- 
vantajele recoltării mecanizate a 
porumbului. Lucru pe care pot să-l 
constate, nu mai departe, decît la 
vecinii lor.

Vlrgillu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

SFECLA DE ZAHĂR:
Recoltarea ca la caile, 

transportul ca pe rotL pătrate
La indicația comitetului județean 

de partid, s-au întreprins măsuri e- 
nergice menite să conducă la inten
sificarea recoltării sfeclei de zahăr, 
care pină la 13 octombrie a fost strin
să de pe 50 la sută din suprafața 
cultivată. Pentru încheierea grabnică 
a lucrărilor, comandamentul jude
țean a stabilit ca viteza zilnică de 
recoltare să crească de la 90 hectare 
cit era în septembrie, la aproape 400 
hectare. în acest scop, așa cum ne 
informa inginerul Dumitru Constan
tin. director adjunct al fabricii de za
hăr din Podari, au fost 
Înființate noi baze de 
recepție la Negoi, Ra
dovan. Padea. Drănic, 
Seaca de Cîmp. Rast 
si Brîndușa. Totodată, 
s-a asigurat un număr 
sporit de mijloace de transport de 
la I.T.A. Gorj și Dolj.

Cum se desfășoară recoltarea și 
transportul sfeclei ? Am început rai
dul nostru chiar de ia întreprinderea 
prelucrătoare din Podari. Aici con
semnăm un prim aspect: existența 
in stoc a unei cantități de sfeclă sub 
nivelul planificat. Cauza ? Nerespec- 
tarea graficelor de transport. Mași
nile repartizate de I.T.A. Dolj rea
lizează, așa cum ne informa condu
cerea fabricii, o medie zilnică de 
600 tone, față de 800 tone plani
ficate, iar cele de la I.T.A. Gorj, 
circa 800 tone față de 1 000 tone. 
Iată și cauzele indicelui scăzut de 
utilizare a mijloacelor de transport: 
1) un mare număr de mașini stațio
nează din cauza defecțiunilor; 2) ma
șinile care lucrează efectiv realizează 
un număr mic de curse pe zi, din 
cauza organizării necorespunzătoare 
a încărcării și descărcării mijloacelor 
de transport. Această situație a con
dus la creșterea cantității de sfeclă 
— peste 8 000 tone — depozitată in 
cimp, cu perspective sigure ca, în ur
mătoarele zile, această cantitate să

DOLJ

sporească, intrucit toate unitățile pro
ducătoare au trecut cu torțe sporite 
la recoltare. Cu alte cuvinte, recol
tarea este mai bine organizată decît 
transportul. La C.A.P. Lișteava, în 
timp ce graficele de recoltare se de
pășesc zilnic, fapt lăudabil, la cele 
de transport se cumulează zilnic res
tanțe. „Eu mi-am scos sfecla re
partizată de 2 zile și jumătate, și 
tot de atit timp stau lingă grămezi 
pentru a veni o mașină s-o pot trans
porta la bază" — ne spunea cu amă
răciune cooperatorul Oprea Sfetcu.

Deși cooperativa a plă
tit anticipat întreprin
derii de transport din 
Craiova asigurarea unui 
număr corespunzător de 
mașini, respectiva in- 
trenrindere acum dă 

semne de amnezie tată de obli
gațiile ce-i revin. Cu toate a- 
cestea, nici autocamioanele cooperati
vei nu sînt întotdeauna folosite cu 
chibzuință. Chiar in timp ce discutam 
cu bătrînul Oprea Sfetcu si-a făcut 
apariția un tractor cu două remorci, 
condus de Gheorghe Căpiceanu, care, 
trecind peste grămezile de sfeclă ale 
celorlați cooperatori, ne-a spus că are 
ordin de la Stăvaru Panait, șef de 
fermă la zootehnie, să transporte 
numai sfecla recoltată de soția a- 
cestuia și nu pe a oricui (sic I).

Ținind seama că și in alte coope
rative sfecla stă pe cîmp, deoarece 
lipsesc mijloacele de transport, se 
impune deci intervenția promp
tă a comandamentului județean ca 
pe lingă urgentarea recoltării să se 
asigure mijloacele de transport ne
cesare, dar, mal ales, folosirea lor 
la capacitatea maximă, astfel ca toată 
sfecla aflată pe cîmp de mai multe 
zile să fie grabnic însilozată.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteir

INSĂMÎNȚĂRI
griul :

Ulm si calitate la semănat, 
M cerințe deopotrivă respectate

Pînă joi, 13 octombrie, unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județul Galați au însămînțat cu ce
reale de toamnă 91 la sută din preve
deri, Tovarășul Ticu Stoleru. directo
rul general al direcției agricole jude
țene, ne spunea că semănatul griului 
se poate încheia pe toate suprafețele 
pînă la 15 octombrie. Acest lucru este 
posibil, intrucit din timp au fost eli
berate amplasamentele, întîi pentru 
orz, apoi pentru grîu, pe aceste tere
nuri efectuindu-se rapid arăturile și 
toate celelalte lucrări de pregătire a 
patului germinativ. Este 
demn de consemnat 
faptul că în acest an. 
datorită măsurilor luate 
de comandamentul iu
detean. si în zona de 
nord a județului semă
natul este mult avansat fată de cei
lalți ani.

Inginerul șef al cooperativei agri
cole Tecuci, Maria Brudiu, ne spunea: 
„Atît mecanizatorii, cît și cooperato
rii s-au convins că de respectarea 
întocmai a agrotehnicii și. îndeosebi, 
a perioadei optime de semănat de
pinde mărimea recoltei de griu. în 
acest an am depășit cu 1 000 kg la 
hectar producția de griu planificată. 
Vedeți dar ce suport serios avem în 
realizarea la timp a insămînțărilor".

Dumitru Crihană, inginerul șef al 
consiliului intercooperatist Tecuci, 
aflat pe □ solă unde se semăna, ne-a 
vorbit despre preocuparea specialiș
tilor din acest consiliu pentru cali
tatea lucrărilor. „Nici o palmă de 
teren nu se seamănă pînă ce specia
liștii nu fac în prealabil recepția lu
crărilor pregătitoare — ne spune 
acesta. Să vă dau un exemplu: la 
cooperativa agricolă din Munteni 
ne-am convins că la un moment dat 
se urmărea realizarea ritmului in 
dauna calității lucrărilor. Au fost 
luate măsuri prompte și, acum, cel 
din Munteni se află în fruntea unită

GALAȚI

ților din consiliul nostru în ceea ce 
privește calitatea semănatului".

„Urmărim Îndeaproape realizarea 
unor lucrări de bună calitate — ne 
spunea Ilie Răducanu, președintele 
cooperativei agricole din Matca. De 
ce atita grijă ? — veți întreba. în ce 
ne privește, sintem. ca să soun 
așa, pățiți. în vară n-am realizat cu 
400 kg producția planificată de griu. 
Știm și de ce. în cealaltă toamnă 
n-am semănat la vreme, am fertili
zat insuficient terenul. Dorim ca acest 
lucru să nu se mai repete".

Ritmul bun de lucru 
la semănat este urma
re firească si a răspun
derii cu care consiliile 
populare si comanda
mentele locale urmăresc 
zi de zi realizarea sar

cinilor stabilite pentru fiecare u- 
nitate agricolă în parte. Ovi- 
diu Ginghină. primarul orașului 
Tîrgu Bujor, în această perioadă este 
permanent pe cîmp, în mijlocul oa
menilor. „Datorită faptului că au 
fost mobilizați toți oamenii la elibe
rarea rapidă a terenului — ne-a spus 
primarul — s-au putut executa in 
timp scurt arăturile și toate celelalte 
lucrări, inclusiv semănatul, lucrări 
care, pot afirma, se desfășoară mult 
mai bine în această toamnă". Faptele 
întăresc această afirmație: în consi
liul intercooperatist Tîrgu Bujor se
mănatul se face pe ultimele supra
fețe.

Iată numai cîteva exemple care 
dovedesc seriozitatea cu care meca
nizatorii, cooperatorii și specialiștii 
din unitățile agricole din județul Ga
lați acționează pentru ca însămînța- 
rea griului să se încheie pe toate 
suprafețele planificate pînă la data 
de 15 octombrie.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scintell"

Industria județului Cluj 
a îndeplinit planul 

producției industriale 
pe 10 luni

Actionînd în spiritul indica
țiilor secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, date la recentele
consfătuiri de lucru organizate
la Comitetul Central al P.C.R.. 
fideli hotăririi de a încheia anul 
1977 cu rezultate de prestigiu.
oamenii muncii 
județului Cluj 
avansul obtinut

din industria 
și-au mărit 

în realizarea
sarcinilor ne acest an. îndepli
nind planul Droductiei globale 
pe 10 luni. ioi. 13 octombrie, cu 
18 zile înainte de termen. 
(Alexandru Muresan).
275 milioane kWh 

peste plan
Energeticienii hidrocentralei 

„Porțile de Fier" au ridicat, ioi. 
la 275 milioane kilowati-oră 
producția de energie electrică 
obținută în plus de la începutul 
anului, cantitate ce întrece cu 
peste 50 la sută angajamentul 
asumat în adunarea oamenilor 
muncii si cu 35 milioane kWh 
angajamentul anual majorat. 
Obținerea acestui succes, dedi
cat apropiatei Zile a energeti- 
cianului. are la bază materiali
zarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice complexe care au 
permis creșterea parametrilor 
funcționai! ai agregatelor hidro
centralei cu 72 MW. ridicarea 
nivelului apel în lacul de acu
mulare cu 0,75 m. scurtarea ter
menelor de reparații curente si 
revizii planificate la agregate si. 
în final. îmbunătățirea factoru
lui de putere cu un. procent 
echivalent cu capacitatea unui 
agregat energetic de 57.8 MW.

Baraolt — 150 000 
tone cărbune 

peste plan
Harnicii mineri ai bazinului 

carbonifer al Baraoltului întîm- 
pină Conferința Națională a 
partidului cu rezultate remar
cabile în muncă. Utilizînd tot 
mai bine capacitatea de lucru a 
utilajelor miniere de extracție 
și transport, ei au reușit să li
vreze, peste prevederile planu
lui celor trei trimestre din a- 
cest an, 150 000 tone cărbune 
și 8 400 tone brichete. Este de 
remarcat că întregul spor de 
producție s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii, 
(Tbmori Geza).
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CUVlNTAREA TO VARÂSULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
autoconducerii, a autogestiunii și 
autogospodăririi — răspunderea 
conducerilor colective, a fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii !

Este necesar să se acționeze, de 
asemenea, cu mai multă hotărîre, 
pentru întărirea ordinii, răspunde
rii și disciplinei în muncă, în pro
ducție. Aș dori să menționez cu 
multă satisfacție faptul că, în 
cuvîntul lor, mulți tovarăși s-au 
referit aici la preocuparea de a 
întări ordinea, răspunderea și dis
ciplina în muncă și producție. Nici 
nu se poate concepe viața unei uzi
ne, a unei unități economice fără 
ca fiecare om al muncii să-și în
deplinească în cele mai bune con
diții- atribuțiile ce-i revin. Dacă 
cineva lipsește de la muncă dezor
ganizează întregul flux de produc
te. Lipsa unui om de la muncă 
,’duce daune întregului colectiv, 
dezorganizează activitatea genera
lă, împiedică buna desfășurare a 
întregului flux de producție. Ace
lași lucru se întîmplă dacă lipseș
te un inginer, un planificator, sau 
oricine altcineva de la locul său de 
muncă ; aceasta împiedică buna 
desfășurare a activității economice 
generale. Iată de ce problema or
dinii și disciplinei, a răspunderii 
în muncă trebuie să constituie una 
din preocupările permanente, de 
zi cu zi, ale consiliilor oamenilor 
muncii și, desigur, ale sindicatelor 
și U.T.C.-ului — ca organizații po
litice de masă — ale partidului, 
care, în fiecare unitate șî pe în
treaga țară, are rolul de forță po
litică conducătoare și poartă răs
punderea pentru desfășurarea în 
bune condiții a întregii activități.

Odată cu aceste probleme lega
te de producție, de mai buna or
ganizare a muncii, de întărirea or
dinii și disciplinei, consiliile oa
menilor muncii și Consiliul Na
țional vor trebui să se preocupe 
permanent de problemele sociale, 
de condițiile de muncă și viață ale 
celor ce muncesc. Aceste probleme 
fac parte directă din munca de 
conducere a unei unități, din pre
ocuparea pentru buna desfășurare 
a procesului de producție. în acest 
sens trebuie activat pentru lichi
darea diferitelor lipsuri și neajun
suri care mai dăinuie, pentru in
troducerea a tot ce este nou și 
ușurează munca omului — meca
nizarea, automatizarea — pentru 
înlăturarea a tot ceea ce, din punct 
de vedere tehnic și al posibilități
lor economiei și societății noastre, 
nu mai trebuie să existe în nici o 
întreprindere. Se impune o preo
cupare mult mai mare pentru dez
voltarea proceselor de automatiza
re și mecanizare, pentru moderni
zarea tuturor tehnologiilor de pro
ducție care nu mai corespund ni
velului actual de dezvoltare a ști
inței și tehnicii. Preocuparea pen
tru condițiile de viață și muncă 
ale oamenilor este o parte insepa
rabilă a conducerii fiecărei unități 
și, de aceea, cade direct în atribu
țiile organelor colective de jos pînă 
sus.

De altfel, avem numeroase hotă- 
rîri în această privință. Aș începe 
cu locuințele, care, în conformitate 
cu hotărîrile și legile țării, trebuie 
date în grija fiecărei întreprinderi. 
Locuințele trebuie să se construias
că în apropierea întreprinderilor și 

ib controlul acestora ; acesta este 
unul din factorii deosebit de im
portanți în îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale oamenilor. La 
fel se pune problema în ce pri
vește organizarea creșelor, cantine
lor, a căminelor pentru tineret, 
desfășurarea altor activități care 
cad în sarcina întreprinderilor, a 
organelor de stat.

în sfîrșit, în fața conducerilor co
lective stă sarcina aplicării corecte 

Legii retribuției, asigurării con
dițiilor ca fiecare să primească 
după cantitatea și calitatea muncii 
depuse. Avem în privința aceasta 
' gi clare, avem prevederi care, 
aplicate în mod corespunzător, 
creează condiții pentru o diferen
țiere echitabilă a retribuției, astfel 
ca aceia ce depun eforturi mai 
mari, care își ridică tot mai mult 
calificarea și obțin rezultate tot 
mai bune în producție să poată 
obține și venituri mai mari.

Nu doresc să mă opresc acum 
asupra măsurilor luate de partid 
și de guvern în domeniul creșterii 
nivelului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii. Sînt 
cunoscute aceste măsuri, ele se 
aplică în mod corespunzător. Pînă* 
la sfîrșitul anului, noi categorii și 
noi ramuri vor primi retribuția 
majorată, urmînd ca anul viitor să 
primească această majorare toți 
oamenii muncii, inclusiv funcțio
narii din ministere, iar în 1979 să 
se treacă la etapa a doua a majo
rării, în conformitate cu hotărîrile 
stabilite. Trebuie să avem în ve
dere însă ca aceste majorări, mult 
mai substanțiale decît am avut în 
vedere la Congresul al XI-lea, să 
ducă la creșterea mai mare a ve
nitului național, a productivității 
muncii, astfel ca veniturile supli
mentare să se poată, realmente, re
flecta în creșterea directă a nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului. Noi am avut în ve
dere toate aceste aspecte la stabili
rea majorărilor. Pe primii doi ani 
ai cincinalului, creșterea prețurilor 
nu s-a realizat nici în proporția 
prevăzută în plan pentru această 
perioadă; menținerea creșterii 
prețurilor sub plan demonstrează 
forța economiei noastre socialiste. 
Creșterea retribuției, a veniturilor 
tuturor categoriilor de oameni ai 

muncii, inclusiv ale țărănimii, se 
bazează pe prețuri stabile, ceea ce 
va duce la ridicarea substanțială 
reală a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului. Aceasta 
demonstrează o dată în plus pre
ocuparea constantă a partidului și 
statului nostru ca tot ceea ce fa
cem să servească dezvoltării socie
tății, bunăstării și fericirii între
gului popor. (Aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
După cum ați văzut din mate

rialele pe care le-am adoptat as
tăzi, au fost aduse o serie de îm
bunătățiri în componența și orga
nizarea consiliilor oamenilor mun
cii. Ele se bazează pe experiența 
de pînă acum și țin seama de pro
punerile făcute în timpul Congre
sului consiliilor oamenilor muncii.

Am considerat juste propunerile 
privind mărirea numărului mem
brilor consiliilor oamenilor muncii 
și în special privind sporirea mai 
substanțială a numărului membri

lor care lucrează nemijlocit în 
producție. De altfel, după cum se 
știe, în însuși Consiliul Național, o 
treime din numărul membrilor îl 
reprezintă oamenii muncii care lu
crează direct în producție, în în
treprinderi, iar ceilalți într-un 
sector sau altul legat nemijlocit ’de 
procesul de producție, de dezvol
tarea societății noastre. Avem în 
vedere că aceia care lucrează ne
mijlocit în procesul producției 
materiale să aibă un rol mai im
portant în organismele colective de 
conducere. Aceasta va da consili
ilor de conducere mai multă viață, 
mai mult realism, le va face să cu
noască mai bine realitățile, prin cu
vîntul reprezentanților oamenilor 
muncii, ai muncitorilor, ai altor 
categorii care lucrează nemijlocit 
în sfera producției materiale. în 
felul acesta împletim în mod ar
monios experiența cadrelor de con
ducere cu experiența muncitoreas
că, asigurînd o unitate armonioa
să în conducerea întregii noastre 
activități. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Doresc să atrag atenția că mă
rirea numărului oamenilor muncii 
direct din producție în consiliile de 
conducere nu trebuie să fie o for
malitate ; această măsură trebuie 
să se reflecte nemijlocit în ridica
rea nivelului activității consiliilor 
de conducere. Trebuie create con
diții ca toți membrii consiliului, 
în special oamenii muncii care lu
crează direct în producție, să cu
noască din timp problemele ce ur
mează să fie dezbătute, situația și 
sarcinile întreprinderii, pentru a-și 
putea spune cu competență cu
vîntul, inclusiv pentru a exprima 
opinia oamenilor muncii pe care 
îi reprezintă. Menționez încă o da
tă că mi-a produs o deosebită sa
tisfacție felul în care tovarășii care 
au luat cuvîntul aici — muncitori 
și maiștri — au prezentat proble
mele ; ei au dovedit o înal
tă competență, cunoștințe bo
gate nu numai în ce priveș
te problemele din sectorul sau 
întreprinderea respectivă, ci și 
în ce privește problemele generale 
ale economiei. Aceasta arată creș
terea capacității și a gradului de 
conștiință al clasei noastre munci
toare, care, devenind clasă condu

cătoare în stat, își ridică continuu 
nivelul profesional și politic, asi
gură conducerea în bune condiții a 
națiunii noastre. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Am considerat necesar să a- 
ducem unele îmbunătățiri și în 
sensul măririi birourilor executive, 
pentru a da în felul acesta un ca
dru mai corespunzător conducerii 
permanente, operative, a acti
vității de zi cu zi. Ținînd seama 
că organele de conducere colectivă 
pe întreprindere au ședințe perio
dice, trimestrial sau atunci cînd 
este nevoie, se impune ca și pro
blemele zilnice să fie rezolvate in 
mod colectiv ; iată de ce am consi
derat necesar să îmbunătățim și să 
întărim atribuțiile și rolul birou
rilor executive. Pentru mai buna 
precizare a atribuțiilor acestor 
organe și întărirea controlului 
muncitoresc asupra activității zil
nice, operative, am apreciat că este 
bine să accentuăm delimitarea in
tre consiliul oamenilor muncii, 
care adoptă linia generală, planul 
și bugetul întreprinderii, răspun- 

zînd, totodată, și de activitatea so
cială, de ridicare a nivelului de 
tțai — și organul operativ, biroul 
executiv, care trebuie să înfăptu
iască aceste hotărîri. Faptul că a- 
celași tovarăș era atît președintele 
consiliului, cît și al biroului execu
tiv nu asigura întotdeauna exerci
tarea controlului în cele mai bune 
condiții. Uneori, atribuțiile se su
prapuneau. însușindu-ne unele 
propuneri făcute încă în timpul 
lucrărilor Congresului Consiliilor 
oamenilor muncii, am ajuns la 
concluzia de a desemna ca pre
ședinte al consiliilor oamenilor 
muncii pe secretarul organizației 
de partid din întreprinderea res
pectivă, directorul întreprinderii 
fiind primul vicepreședinte al con
siliului și președinte al biroului 
executiv cu răspunderea înfăptui
rii în viață a hotărîrilor consiliu
lui, dar și cu obligația de a da so
coteală în fața consiliului asupra 
felului cum își desfășoară activi
tatea. Considerăm că această mă
sură va întări atît răspunderea 
consiliului de conducere, cît și a bi
roului executiv, inclusiv a directo
rului, și va avea urmări pozitive în 
îmbunătățirea activității generale 
de conducere a unităților economi
ce și sociale. (Aplauze prelungite).

Am adus precizarea — care de 
fapt a devenit o practică de mai 
mult timp — ca președintele sindi
catului din întreprindere, care de
vine și vicepreședinte al consiliu
lui, să conducă adunarea generală 
a oamenilor muncii. Ținem seama 
de faptul că sindicatele — cea mai 
largă organizație a oamenilor 
muncii — trebuie să aibă o răspun
dere tot mai mare în asigurarea 
participării maselor muncitoare la 
conducerea societății. Vom elimina 
astfel și o serie de ședințe inutile. 
Eu consider că această măsură tre
buie să ducă la posibilitatea ca in 
adunarea generală a oamenilor 
muncii să se aleagă și organele sin
dicale, să se discute și problemele 
muncii sindicatului. Să nu mai fa
cem adunări generale separate, ci 
o singură adunare generală a oa
menilor muncii, unde să se dezbată 
și problemele de producție, și pro
blemele ce privesc activitatea sin
dicatelor, deoarece între aceste 

probleme nu numai că nu există 
nici o ruptură, ci trebuie să fie o 
strînsă unitate. (Aplauze puter
nice).

în fine, am avut în vedere, mer- 
gînd pe linia celor ce am spus aici 
în legătură cu creșterea numărului 
reprezentanților oamenilor muncii 
din producție în consiliile de con
ducere, ca unul din vicepreședinții 
consiliului oamenilor muncii din 
fiecare întreprindere să fie munci
tor care lucrează nemijlocit în 
producție. Subliniez — muncitor 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție. (Aplauze puternice). Do
rim ca prin aceasta să creăm în 
fapt condiții ca muncitorii să aibă 
un cuvînt mai important, mai greu, 
mai direct de spus în întreaga 
conducere a activității întreprin
derii. în felul acesta consider că 
perfecționăm sistemul nostru de 
democrație economico-socială, afir
măm mai puternic rolul conducă
tor al clasei noastre muncitoare. 
(Aplauze puternice, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Doresc să menționez că și orga
nizația Uniunii Tineretului Comu

nist își are rolul său important și 
trebuie să participe activ în orga
nele de conducere. Sînt întreprin
deri unde media de vîrstă este de 
22—23 de ani, deci întregul consiliu 
este alcătuit din tineret. Dar și ca 
organizație, Uniunea Tineretului 
Comunist trebuie să aibă un rol 
activ în asigurarea participării ti
neretului la activitatea de condu
cere a întreprinderii, la întreaga 
viață economico-socială.

Este de înțeles că toate aceste 
măsuri nu diminuează, ci. dimpo
trivă, duc la creșterea rolului or
ganizațiilor de partid în conduce
rea tuturor sectoarelor de activi
tate. Legăm mai strîns pe secreta
rul de partid nu numai de îndru
marea generală a muncii prin par
ticiparea la ședințe, dar și de răs
punderea directă pentru felul cum 
funcționează consiliile de condu
cere, pentru felul cum se soluțio
nează problemele complexe ale 
activității întreprinderilor, ale uni
tăților respective ; sporim, astfel, 
răspunderea organizației de partid, 
a fiecărui comunist pentru întrea
ga activitate de conducere efecti
vă. Se vor asigura, într-adevăr, pe 
această cale, o îmbinare mai orga
nică a sarcinilor, întărirea rolului 
conducător al fiecărei organizații 
de partid, al partidului în general 
în activitatea practică și, totodată, 
întărirea unității tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în jurul partidului — 
forța conducătoare a societății 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Cred că ar fi Inutil să vorbesc 
mai mult despre faptul că trebuie 
să veghem permanent ca în orga
nismele colective de conducere 
să-și găsească locul, în mod cores
punzător, toți oamenii muncii, in
diferent de naționalitate — ro
mâni, maghiari, germani și alte 
naționalități. Să alegem pe cei mai 
buni, să veghem ca muncitorii să-i 
aleagă pe cei mai buni, capabili 
să asigure buna conducere a acti
vității, răspunzînd în fața adună
rilor generale ale oamenilor mun
cii pentru felul cum își desfășoară 
activitatea. Aș dori, de asemenea, 
să atrag atenția că în consiliile de 
conducere trebuie să-și găsească 
locul și oameni ai muncii care nu 

sînt membri ai partidului nostru, 
dar care desfășoară o activitate 
rodnică, susținută și care trebuie 
să participe activ la conducerea 
unităților respective. în acest fel 
vom întări și mai mult unitatea 
dintre partid și oamenii muncii, 
dintre partid și popor. (Aplauze 
puternice, se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Mi s-a atras atenția că am uitat 
să arăt că și femeile trebuie să 
participe în aceste organisme. (Vii 
aplauze). Eu am inclus însă întot
deauna femeile în rîndul oameni
lor muncii. (Animație; aplauze 
puternice). Nici nu se poate vorbi 
de consiliile de conducere ale oa
menilor muncii fără a sublinia 
prezența femeilor, în raport cu 
numărul lor în unitățile respective. 
Așa cum s-a spus aici, de exem
plu, în unitățile de textile femeile 
reprezintă cîteodată 80—90 la sută; 
este natural ca și consiliul de con
ducere să fie compus din femei în 
proporție de 80—90 la sută. Aceas
tă realitate trebuie să se reflecte în 
toate consiliile de conducere din 
unitățile unde lucrează femei ; a

ceste organisme trebuie să fie 
peste tot compuse din cei care lu
crează nemijlocit în unitățile res
pective. Desigur, în industria mi
nieră, de pildă, numărul femeilor 
fiind foarte mic — ele lucrează la 
suprafață — este evident că și în 
consiliile de conducere vor fi în 
număr restrîns, ca de altfel și în 
alte domenii de muncă grea. Dar 
peste tot unde muncesc femei, ele 
trebuie să fie reprezentate în orga
nele de conducere democratică a 
întreprinderilor. (Aplauze puter
nice).

Trebuie, intr-adevăr, să acordăm 
atenția necesară ca în consiliile 
muncitorești din întreprinderi, din 
toate instituțiile să participe mai 
activ femeile. De altfel, participarea 
lor trebuie să se manifeste nu nu
mai în consiliile de conducere, ci 
și în activitatea de conducere ne
mijlocită, ca directori, directori ge
nerali, miniștri. Aceasta trebuie să 
constituie o orientare permanentă, 
corespunzător liniei generale a 
partidului nostru, pe care trebuie 
s-o promovăm ferm în toate dome
niile de activitate. (Aplauze pu
ternice).

Putem spune, tovarăși, că în ca
drul sistemului nostru democratic 
avem o formă, unică în felul ei, 
de participare a maselor populare 
la conducerea societății. Avem or
ganisme și pe plan local, și în uni
tățile economice și sociale, și pe 
plan național, care permit partici
parea largă a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, a întregului 
popor la conducerea societății. 
Acum esențial este felul cum știm 
să acționăm pentru a asigura buna 
funcționare a acestor organisme, 
astfel ca ele să-și îndeplinească în 
cele mai bune condiții atribuțiile, 
rolul ce-1 au în societate. Avem o 
bună experiență, avem rezultate 
care demonstrează justețea măsu-' 
rilor adoptate de partid. Trebuie 
să facem totul ca organele colective 
din toate domeniile, toate consi
liile oamenilor muncii, Consiliul 
Național să-și demonstreze și mai 
puternic în viață importanța, în- 
deplinindu-și rolul pe care parti
dul și statul l-au încredințat aces
tor organisme în asigurarea parti- ' 
cipării nemijlocite a oamenilor 
muncii la conducerea societății.

Am deplina convingere că măsu
rile pe care le-am adoptat astăzi, 
inclusiv constituirea Consiliului 
Național, vor da un nou imbold în
tregii munci de conducere, vor 
exercita o influență directă, pozi
tivă, în întreaga noastră activitate 
economico-socială. Aceste măsuri 
se vor reflecta, fără îndoială, în 
îndeplinirea în mai bune condiții 
a planului, în creșterea venitului 
național, în dezvoltarea generală a 
țării și ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a poporului nos
tru. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Cred că nu ar fi just să nu ne 

referim, în această ședință, și la u- 
nele probleme actuale, imediate, 
care stau în fața consiliilor oameni
lor muncii — ca organe colective de 
conducere a activității economice 
și sociale. Am în vedere în primul 
rînd faptul că mai sînt două luni 
și jumătate pînă la sfîrșitul anului. 
Trebuie să luăm toate măsurile 
pentru a asigura realizarea planu
lui în fiecare unitate, nu numai 
valoric, ci și fizic, la toți indicato

rii, atît în ce privește productivi
tatea cît și beneficiile, reducerea 
cheltuielilor, punînd, desigur, ac
centul corespunzător și pe calita
tea producției, pe ridicarea nivelu
lui ei tehnic.

Trebuie să acționăm cu toată ho- 
tărîrea pentru realizarea progra
mului de investiții, ținînd seama 
că aceasta are un rol determinant 
și în asigurarea condițiilor pentru 
îndeplinirea planului de producție 
pe anul viitor.

Este necesar să fie luate toate 
măsurile pentru realizarea expor
tului, îndeosebi a exportului pe de
vize libere, în așa fel îneît să în
cheiem anul cu o balanță echili
brată — aceasta reprezentînd o 
condiție deosebit de importantă 
pentru buna desfășurare a întregii 
activități economice.

Nu mai consider necesar să in
sist asupra urmăririi celorlalte 
sarcini, inclusiv a aplicării măsuri
lor privind ridicarea nivelului de 
trai al maselor largi populare.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm, in această perioadă pre
gătirii planului pentru 1978. Fie
care unitate dispune de prevede
rile planului încă din lunile iunie- 
iulie. Din păcate, pînă acum nu 
s-a contractat decît o mică parte 
din producția pentru anul viitor. 
Este necesar ca în cîteva săptă- 
mîni să se termine activitatea de 
încheiere a contractelor pentru în
treaga producție a anului viitor.

După cum se știe, planul este 
lege, est? obligație. Conducerile co
lective au datoria să ia toate mă
surile pentru încheierea contracte
lor și, pe această bază, pentru a- 
sigurarea aprovizionării și pregă
tirea tehnică și de plan necesară, 
astfel ca din prima zi a noului an 
activitatea de producție să se des
fășoare în cele mai bune condiții, 
înțeleg prin pregătirea planului 
preocuparea pentru realizarea pro
ducției la toți indicatorii, pentru 
investiții, pentru comerțul exterior 
și pentru toate celelalte aspecte 
ale activității economice.

Este necesar să ne preocupăm 
în această perioadă, mai cu sea
mă in întreprinderile care urmea
ză să treacă de la începutul anu

lui 1978 la reducerea săptămînii de 
lucru, de stabilirea tuturor măsu
rilor pentru ca aplicarea acestei 
măsuri să nu influențeze negativ 
producția, să aibă loc în condițiile 
înfăptuirii integrale a planului, 
creșterii productivității muncii 
printr-o mai bună mecanizare și 
organizare a întregii activități. Tre
buie să acționăm cu hotărîre pen
tru respectarea orarului de lucru 
stabilit în conformitate cu preve
derile legilor țării. Dacă se orga
nizează bine activitatea, nu e ne
voie să se lucreze în plus ! Cunoaș
teți din propriile întreprinderi că 
uneori se cere să se lucreze în 
plus la sfîrșitul lunii, în timp ce 
în primele 7—8—10 zile ale lunii 
nu este asigurat lucrul în mod co
respunzător. în loc să tolerăm a- 
semenea practici care dezorgani
zează producția, să luăm măsuri 
pentru organizarea corespunzătoa
re a muncii, pentru buna aprovi
zionare și pregătire a produc
ției, pentru desfășurarea activității 
.în mod normal, ritmic. Atunci 
orele de lucru stabilite vor fi su
ficiente, permițînd chiar obținerea 
unei producții suplimentare. Tre
buie să acționăm cu hotărîre îm
potriva acestor practici negative 
care și-au făcut loc în multe uni
tăți economice.

Este necesar, de asemenea, să a- 
cordăm mai multă atenție pregăti
rii profesionale, ridicării nivelului 
de calificare al muncitorilor, al 
specialiștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din fiecare sector de acti
vitate. întreprinderile noastre pri
mesc în dotare mijloace tot mai 
moderne, tehnică tot mai înal
tă care cere o pregătire temei
nică, inclusiv în domeniul condu
cerii, precum și aplicarea unor me
tode moderne în contabilitate, în 
planificare. Aceasta cere oameni 
cu cunoștințe superioare, inclusiv 
în organizarea și conducerea acti
vității economice, în raport cu ni
velul tehnic din fiecare întreprin
dere. (Aplauze puternice).

M-am referit la aceste cîteva 
probleme în treacăt, considerând că 
ele vă sînt bine cunoscute. Am do
rit, totuși, să atrag atenția că în 
activitatea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, în activitatea 
consiliilor oamenilor muncii din 
fiecare unitate aceste probleme 
trebuie să ocupe un loc central 
permanent, dar mai ales acum, la 
sfîrșitul anului, trebuie să le acor
dăm o atenție deosebită. Am de
plina convingere- că toate consiliile 
oamenilor muncii, toate colectivele 
din unitățile economico-sociale, toți 
oamenii muncii din patria noastră 
vor acționa ca și pînă acum, cu 
hotărîre, pentru a încheia acest an 
cu rezultate mai bune decît preve
dem acum, punînd o bază trainică 
activității din 1978, îndeplinirii și 
depășirii prevederilor întregului 
plan cincinal ! (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“)

Consider că fiecare membru al 
Consiliului Național va trebui să 
participe activ, în unitatea respec
tivă, la întreaga activitate econo
mică și de conducere. Chiar dacă 
unii nu sînt membri în consiliile 
de conducere ale unităților, ei tre
buie să participe efectiv la întrea
ga activitate de conducere, deci la 
înfăptuirea în viață a tuturor mă
surilor care s-au stabilit aici. Este 
necesar ca, în general, membrii 
consiliilor oamenilor muncii să nu 
se mulțumească numai cu partici
parea la ședințe, ci să ia parte ac
tivă la activitatea de conducere, la 
soluționarea problemelor pe care 
le ridică viața zi de zi.

Am deplina convingere că toate 
consiliile oamenilor muncii. Inclu
siv Consiliul Național, vor acționa 
în așa fel îneît rolul lor să devină 
tot mai important în întreaga acti
vitate de conducere economico-so
cială, demonstrînd în viață că me
rită încrederea pe care clasa mun
citoare le-a acordat-o. (Aplauze 
prelungite).

Aș dori ca, tn numele Biroului 
Executiv, să exprim mulțumiri 
pentru încrederea acordată tova
rășilor aleși în acest organism și 
să vă asigur pe dumneavoastră, 
clasa noastră muncitoare că vom 
face totul pentru a îndeplini în 
cele mai bune condiții atribuțiile 
ce revin Biroului Executiv. Doresc, 
de asemenea, să vă asigur și pe 
dumneavoastră — repetînd ceea ce 
am spus la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii — că, în ce mă 
privește, voi face totul pentru ca 
activitatea Consiliului Național și 
a Biroului Executiv al Consiliului 
Naț.onal al Oamenilor Muncii să 
răspundă cerințelor puse de partid, 
de clasa muncitoare, de popor, ast
fel îneît să putem obține rezultate 
cît mai bune. Personal voi face to
tul pentru aceasta ! (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

în încheiere, vă urez dumnea
voastră, tuturor consiliilor oame
nilor muncii, clasei noastre munci
toare, tuturor oamenilor .muncii 
succese tot mai mari în realizarea 
planului pe acest an, în întreaga 
activitate de viitor, multă sănătate 
și fericire 1 (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R, !“. Toți cei prezenți ovațio
nează cu însuflețire, într-o atmo
sferă de puternic entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Un obiectiv major al Festivalului național „Cintarea României

Stimularea participării oamenilor muncii

în climatul fertil al Festivalului 
național „Cintarea României" se des
fășoară, incepind din această lună, 
etapa pc ramuri industriale a ac
țiunii pentru stimularea participării 
maselor de oameni ai muncii la ac
tivitatea de creație științifică și teh
nică, acțiune care se va încheia la 
sfirșitul lunii noiembrie printr-o se
rie de manifestări la nivel republi
can.

Etapa de masă finalizată în luna 
iulie, ca și aceea județeană au pus 
în evidență realizări importante in 
domeniul creației științifice și teh
nice. în industria chimică, de pildă, 
in trimestrul I, au fost aplicate peste 
70 invenții, cu circa 15 la sută mai 
multe decît în aceeași perioadă a 
anului precedent, iar eficiența aces
tora a crescut cu peste 40 la suiă, 
urmînd să se realizeze o 
post calculată de circa 50 
lei.

O ilustrare concludentă 
ciei participării oamenilor 
dezvoltarea creației tehnico-științi
fice o constituie expozițiile organiza
te în județele țării. Casa de cultură 
a sindicatelor din Ploiești, bunăoară, 
găzduiește expoziția „Creația știin
țifică și tehnică prahoveană în spri
jinul producției". Prin valorificarea 
celor aproape 3 500 teme de creație 
tehnică in practică a rezultat un 
spor de producție de peste 633 mi
lioane lei la nivelul acestui an, la 
care se adaugă economii de 67 mi
lioane lei valută, obținute prin re
ducerea importurilor de utilaje. Ex
poziția popularizează și realizările 
înregistrate prin aplicarea a 600 de 
tehnologii noi, precum și prin intro
ducerea in fabricația curentă a nes le 
5 000 de produse noi, modernizate și 
reproiectate. O expoziție similară, 
deschisă la Tîrgoviște, prezintă prin
tre sutele de exponate aproape 350 
de noi mărci de oțeluri și laminate 
elaborate de tînărul colectiv al com
binatului de oțeluri speciale. Cele 
70 de teme rezolvate în acest an de 
colectivul întreprinderii de utilaj pe
trolier privind reducerea importuri
lor de utilaje și piese de schimb au 
o eficiență economică de 12 milioa
ne lei valută. Și, cum spuneam, 
astfel de expoziții cu realizări teli- 
nlco-științifice prestigioase s-au des
chis in toate județele țării.

Toate acestea demonstrează că în 
etapa de masă încheiată în luna 
iulie și în etapa județeană — des
fășurată pină in luna octombrie — 
au fost materializate numeroase so
luții, pornite direct din întreprinde
rile industriale și cu aplicabilitate 
imediată, in procesul de producție. 
Concret, este vorba de proiectarea și 
modernizarea unor utilaje, mașini și 
instalații, de mecanizarea și auto
matizarea unor operații în procesul 
de producție, în ramuri cum sînt 
chimia, metalurgia, construcțiile de

economie 
milioane

a rodni- 
muncii ia

A ÎNCEPUT RESTAURAREA 
CASEI MEMORIALE „MIHAI 
EMINESCU" DIN 1POTEȘTI. Pe 
baza unui proiect întocmit de 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu“-București — m alcătu
irea căruia un rol deosebit l-au 
avut fotografia originală, măr
turiile specialiștilor., dar mai ales 
descoperirea temeliei adevăratei 
case a familiei — la Ipotești au 
început lucrările de restaurare a 
casei memoriale „Mihai Emi- 
nescu". Pentru amenajarea și 
mobilarea interioarelor într-o 
ambiantă cît mai adecvată, este 
în curs de elaborare un studiu 
conținind sinteza opiniilor celor 
mal avizați specialiști in mate
rie din tară. Lucrările de restau
rare sint prevăzute a se încheia 
în cursul lunii iunie 1978, noua 
casă memorială din Ipotești 
inaugurindu-și activitatea cu 
prilejul „Zilelor Mihai Emi- 
nescu" ce se vor organiza aici 
in cursul aceleiași luni a anului 
viitor. (Silvestri Ailenei)

„TOAMNA CULTURALA BA- 
CÂUANA". în cadrul etapei de 
masă a noii ediții a Festivalului 
național „Cintarea României", 
la Bacău, a fost organizat, 
între 12 și 15 octombrie, un 
festival-concurs intitulat „Toam
na culturală băcăuană". Aflată 
la cea de-a 6-a ediție, „Toam-
na băcăuană" a reunit pe
scena Casei de cultură „,Vă
sile Alecsandri" un mare ii u-
măr de formații artistice: co-
ruri. ansambluri folclorice de
cîntece si dansuri, ansambluri 
de balet, recitatori din comunele 
și orașele județului, precum și 
numeroși soliști de muzică popu
lară și ușoară din intreaga țară. 
Festivalul-concurs a fost prefa
țat de un concert extraordinar 
susținut de renumita formație 
corală Madrigal a Conservato
rului „Ciprian Porumbescu". di
rijată de artistul emerit Marin 
Constantin. (Gh. Baltă)

„JIULE, PE MALUL TAU...“ 
Deschiderea’ la Tg. Jiu a celei 
de-a doua ediții a Festivalului 
național „Cintarea României" a 
fost marcată printr-o amolă 
manifestare devenită tradițio
nală pe aceste meleaguri — 
festivalul concurs „Jiule. pe 
malul tău...“. bucurîndu-se de 
participarea unui număr mare 
de artiști amatori, reprezentind 
nu mai puțin de 17 județe ale 
tării. Manifestarea, precedată de 
simpozionul „Eroismul ponoru
lui român oglindit în creația 
populară", cuprinde în principal, 
de-a lungul celor trei zile — 11. 
12 sl 13 octombrie a.c. — con
cursul internretilor de muzică 
populară, concursul recitatorilor 
de poezie patriotică si al inter- 
pretilor de muzică folk, parada 
festivalului. In încheiere a avut 
loc spectacolul laureatilor cu 
participarea ansamblului „Ne- 
deia“ al Casei de cultură din 
Novaci, recent laureat al festi
valului international de folclor 
de la Zakopane. în toate cele 
trei zile, artiștii amatori au efec
tuat excursii de documentare, 
au susținut recitaluri. (Dumitru 
Prună).

mașini ș.a.„ cu influență directă 
asupra creșterii suplimentare a pro
ductivității muncii. Acum, urmează 
ca, din fiecare expoziție județeană, 
să fie selectate cele 
realizări, pentru a 
cadrul expozițiilor 
vor deschide in a 
lunii octombrie.

Remarcabil este 
drul Festivalului național „Cintarea 
României", a sporit considerabil 
aportul celor mai largi mase de spe
cialiști, al muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor la creația tehnico- 
științifică de masă. Citeva exemple 
pot sugera convingător modul in 
care a fost concretizată activitatea 
tehnico-științifică in etapele de pină 
acum ale festivalului.

De pildă, asimilarea unor noi pro-

mai valoroase 
fi prezentate in 
pe ramură, ce se 
doua iumătate a
faptul că, în ca-

tru creșterea productivității muncii 
ne oprim la extinderea informaticii 
în pregătțrea, lansarea și urmărirea 
producției, prelucrarea automată a 
datelor economice, reducerea efortu
lui fizic — ce reprezintă obiectivul 
a 800 studii Întreprinse în județele 
Prahova, Dîmbovița și Buzău, care 
au avut ca rezultat o eficiență de 
circa 200 milioane lei. Exemple grăi
toare pentru marea valoare economi
că a creației tehnice și științifice de 
masă se intîlnesc și în județele Con
stanța și Dolj, unde au fost elaborate 
600 programe privind organizarea 
științifică a producției si a muncii, 
cu o eficiență economică de 57 mili
oane lei și, respectiv, 1 095 teme și 
studii, cu o eficiență de 72 milioane 
lei. Se înțelege că asemenea rezulta
te reprezintă efortul colectiv al zeci-
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Din această lună, 
etapa pe ramuri industriale

duse a dus in mod corespunzător la 
reducerea eforturilor valutare. Ast
fel, muncitorii de la întreprinderea 
„Tehnoton“ din Iași, participant! in 
masă la acțiunea de stimulare a 
creativității, se pot mîndri cu faptul 
că au realizat prin forțe proprii a- 
paratura necesară dezvoltării fabri
cației de radioreceptoare și caseto- 
foane, renunțîndu-se astfel la im
port. Alte soluții vizează reducerea 
unor consumuri de metal, energie 
electrică și combustibil. Desfășurată 
din inițiativa secretarului general al 
partidului, această acțiune de re
ducere a consumurilor materiale dă 
la iveală noi realizări. Ca urmare 
a măsurilor luate în întreprinderi 
si ne șantiere, analizei făcute la 
fiecare produs sînt create condițiile 
ca, în anul 1977, să se atingă ni
velurile prevăzute în planul cincinal 
pentru anul 1980 la aproape toate 
aceste consumuri. Fără îndoială, în 
acest bilanț vedem concretizarea nu
meroaselor propuneri venite de la 
muncitori și specialiști, care au în
țeles că sporirea avuției naționale și 
majorarea suplimentară a veniturilor 
oamenilor muncii se bazează, in mare 
parte, pe realizarea unor impor
tante economii. în industria con
structoare de mașini, de exemplu, 
prin măsurile stabilite in vederea 
reducerii greutății produselor, extin
derii folosirii materialelor metalice 
cu caracteristici mecanice superioare 
și a înlocuitorilor (îndeosebi, a ma
selor plastice), precum și in scopul 
promovării tehnologiilor moderne, 
consumul de metal se va micșora in 
acest cincinal cu 2 690 700 tone, din 
care, 1 326 800 tone laminate din oțel.

Dintre multiplele preocupări pen-

lor de mii de specialiști, de munci
tori, de tehnicieni, ingineri, econo
miști. Astfel, numai in județul 
Brașov au fost antrenate peste 9 000 
de cadre tehnice, care au soluționat 
circa 900 teme, a căror eficiență se 
ridică la peste 40 milioane lei eco
nomii de materiale și la peste 220 
milioane lei spor de producție indus
trială.

Expozițiile județene ale creației 
tehnico-științifice evidențiază pre
ocuparea constantă pentru realizarea 
și depășirea planurilor de dezvoltare 
tehnologică si de introducere a pro
gresului tehnic. în județul Caraș- 
Severin, de exemplu, acestui dome
niu îi sînt destinate peste 120 de 
măsuri care vizează, direct, extinde
rea unor tehnologii moderne și îm
bunătățirea celor existente, creșterea 
gradului de mecanizare a operațiilor 
ce necesită eforturi fizice grele, rea
lizarea prin autoutilare a unor ma
șini și instalații necesare îmbunătă
țirii fluxurilor de fabricație sau spo
ririi capacității de producție. Așa, de 
exemplu, la întreprinderea de con
strucții metalice Bocșa a fost con
struită prin autoutilare o linie meca
nizată pentru alimentarea stației de 
sablat și pasivizat și o cameră de 
uscare la instalația de sablat table, 
acționîndu-se, de asemenea, cu bune 
rezultate în direcția extinderii teh
nologiilor moderne și cu productivi
tate ridicată.

La Combinatul siderurgic Reșița, 
preocuparea majoră în prezent con
stă in găsirea de soluții eficiente, 
menite să asigure îmbunătățirea 
gradului de scoatere a metalului, ia 
care sarcinile stabilite sint deosebit 
de mobilizatoare. Ținind seama de

dotările actuale si de marea diversi
tate a mărcilor de oțel cc se reali
zează, comisia de organizare a ac
țiunii de stimulare a participării 
maselor la activitatea de creație ști
ințifică și tehnică a organizat o se
rie de întîlniri, dezbateri, expuneri 
ce vizau căile de urmat in vederea
reducerii pierderilor de metal, aces-. 
te acțiuni finalizindu-se cu propu
neri valoroase, reținute de conduce
rea combinatului pentru aplicarea 
lor încă din acest an.

Expozițiile județene ale creativită
ții tehnico-științifice prilejuiesc, tot
odată. întîlniri de lucru, in fața ex
ponatelor au loc dezbateri, schimburi 
de experiență între specialiștii între
prinderilor interesate în extinderea 
unor procedee, soluții Ori tehnologii. 
Lectoratele tehnice, consfătuirile și 
simpozioanele abordează, la rîndul 
lor. o serie de teme legate de îmbu
nătățirea tehnologiilor și utilajelor, 
pentru reducerea consumurilor ma
teriale și creșterea productivității 
muncii. Toate aceste manifestări teh
nico-științifice de masă dau posibi
litatea comisiilor de specialitate de 
a evidenția și selecționa cele mai 
valoroase realizări din domeniul 
creației științifice și tehnice de masă, 
pentru a fi prezentate, in ultima iu
mătate a lunii octombrie, in expozi
țiile pe ramură, urmînd ca. printr-o 
nduă selecție, să fie organizată „Ex
poziția națională a creației științifice 
si tehnice de masă" în ultima decadă 
a lunii noiembrie.

Și pentru că ne aflăm în etapa pe 
„ramuri industriale", vom menționa 
că expozițiile cu cele mai valoroase 
realizări obținute in fiecare ramură 
de producție vor fi deschise în di
ferite centre ale țării. Astfel, expo
ziția metalurgiei va fi la Hunedoara, 
a chimiei la București, construcției 
de mașini la Brasov si București, 
industriei ușoare la Iași, construc
țiilor industriale la București, mine
lor. petrolului si geologiei la Baia 
Mare, energiei electrice la Sibiu s.a.

Ediția din acest an se va încheia 
printr-o serie de manifestări la nivel 
republican : astfel, în cadrul „Săptă- 
mînii științei si tehnicii românești" 
din luna noiembrie va fi inaugurată 
Expoziția națională a creației știin
țifice si tehnice, vor avea loc lucră
rile simpozionului „Bilanț si perspec
tive în activitatea științifică si teh
nică de masă", se va deschide un 
Salon al cărții tehnico-științifice, vor 
fi organizate schimburi de experien
ță si vizite cu demonstrații practice 
in unele unități de producție, dez
bateri. mese rotunde s.a. Decernarea 
diplomelor de laureat! pe tară ai 
festivalului va încununa această am
plă acțiune pentru stimularea parti
cipării maselor de oameni ai muncii 
la creativitatea tehnico-stiintificâ.

Elena MANTU

Noi tipuri de televizoare românești
sixi- 
stat

Magazinele si raioanele 
cializate ale comerțului de 
dispun de televizoare românești, 
diagonala ecranului variind în
tre 31 cm si 65 cm. Iată citeva 
tipuri : Sport. Venus. Modern. 
Compliment. Opera. Clasic. Dia
mant. Lux.

Prezentate in casete cu o li
nie modernă, televizoarele sint 
receptoare multicanal. au o

mare stabilitate in funcționare, 
imagine si sunet de calitate.

în magazine, lucrători ca
lificați stau la dispoziția cum
părătorilor care solicită lămu
riri privind modul de funcțio
nare a televizoarelor, precum si 
în legătură cu posibilitățile de 
cumpărare a acestora. Mențio
năm că televizoarele se vind si 
cu plata in 24 de rate lunare.

Etica interpretului
articolului cu titlul de mai sus am primit la redacție 
care-și exprimă acordul cu punctul de vedere sus- 
Desigtir, nu am dori să se înțeleagă din criticarea

După publicarea 
un număr de opinii 
ținut de ..Scinteia". 
unor stări de lucruri negative in domeniul interpretării creației populare 
că. odată cu aceasta, negăm talentul cuiva, inclusiv al soliștilor criticați. 
Atit ei, cit si alții, au adus si aduc reale servicii cintecului popular 
atunci cind folosesc talentul pe care il au. promovind autenticitatea, bu
nul gust, înalta ținută profesională. De aceea, publicind aici citeva ecouri 
la articolul nostru dorim să subliniem rolul artiștilor talentati in promo
varea valorilor folclorice autentice, să-i indemnăm să mediteze mai pro
fund asupra modului cum își folosesc vocația, însușirile artistice la care 
au ajuns nu prin puțină muncă si 
specialiștilor, a publicului.

dăruire și, firește, sprijin din partea
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DIVERS
De 1OO de ori
înconjurul
Pămîntului

De peste o jumătate de veac 
(mai exact — de 53 de ani bă
tuți pe muche), T. Bircă, din 
Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, 
a lucrat in meseria de conducă
tor auto. Un amator de statis
tică a făcut un calcul din care 
rezultă că, in cei 53 de ani pe- 
trecuți la volan, el a parcurs o 
distantă care ar acoperi de cir
ca 100 de ori înconjurul Pămin- 
tului pe la Ecuator. E ceva ! Și 
încă ceva : tn toți cei 53 de ani, 
n-a fost absolut niciodată sanc
ționat pentru vreo abatere de la 
regulile de circulație.

Scrisoare de
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Am citit cu interes și cu bucurie 
articolul Smarandei Oțeanu din 
„Scinteia", in care se ocupă de modul 
scandalos cum trivializează unii cin- 
tăreți — cu venituri destul de mari — 
muzica noastră populară. O felicit 
foarte sincer pentru curajul său 
— căci, din păcate, așa cum vorbește 
ea, însemnează a avea curaj, o cali
tate nu tocmai frecventă — și aș dori 
să-și lărgească spațiul preocupărilor 
sale critice. De pildă, la radio și chiar 
la televiziune, unde este adesea ne
voie de o intervenție serioasă în sen
sul îmbunătățirii programelor muzi
cale.

spun că orice stilizare !" — duc la 
poluarea folclorului adevărat. Nu 
vorbim de costumații care Ia unii 
interpreti n-au nimic comun cu ade
văratele costume din zona folclorică 
de unde vine interpretul. De multe 
ori, unele cîntece populare se trans
formă in cîntece de operetă. Vinovați 
de aceste lucruri se fac, după păre
rea mea, și redactorii muzicali de la 
studiourile de radio și televiziune 
care lansează. în chip de vedete, cu 
prea multă ușurință interpreti de 
muzică populară.

Eazăr VAS1EE
Cluj-Napoco

I
I
I
I
I
I

Iorqu IORDAN

mulțumire
De ani și ani de zile. B. Ga

vrila din București a tot încer
cat să dea de urma unui bun 
prieten încă de pe vremea uce
niciei. Ucenicie pe care a fă
cut-o cu o jumătate de veac in 
urmă. Ajuns la virsta pensionă
rii și avînd mai mult timp pen
tru a-și împlini dorința de a-și 
reîntîlni prietenui. s-a adresat 
și organelor de miliție. După în
delungi și minuțioase investiga
ții. iată că deunăzi s-a pomenit 
cu o scrisoare semnată de cel mai 
bun prieten al său. din prima 
tinerețe : Hajdu Gyula, domi
ciliat în Tg. Mureș. „Pentru 
bucuria pe care mi-au făcut-o, 
vă rog să-mi permiteți să le 
mulțumesc și pe această cale 
tuturor oamenilor in uniformă 
albastră, care mi-au dat o mină 
de ajutor".

Si a tăcut,
• *
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Marile Iubiri au fascinat 
dintotdeauna omenirea, de
opotrivă prin sublima lor 
idealitate și prin „misterul" 
lor. Un asemenea mister 
este și povestea, de aproa
pe un deceniu, dintre Goe
the și Charlotte von Stein. 
Ce l-a atras pe tînărul 
răsfățat al curții de la Wei
mar către această femeie 
mai in vîrstă ceva decît 
el, legîndu-1 prin prietenia 
cea mai pură, mai fru
moasă și mai adevărată? 
De unde-și trăgea far
mecul și forța de seduc
ție, capacitatea de a sădi 
„liniște și răbdare", de a 
face ca lumea să pară 
„limpede și dragă", această 
femeie, soție a unui „mărgi
nit iuncăr rural", a cărei 
existență pendula între 
artificialitatea și conven- 
ționalitatea etichetei de la 
curte și realitățile foarte 
concrete și, oricum, apă
sătoare ale nașterii și su
pravegherii a șapte copii?

Peter Hacks (figură pro
eminentă a dramaturgiei 
actuale a R. D. Germane, 
autor și al mai 
piese cunoscute
printre care și un 
phitrion", jucat cu 
în stagiunea trecută 
Naționalul ieșean)
curajul să rupă acest „mis
ter". Nu pentru a „spune 
adevărul". Ci pentru a-1 a- 
proxima (multiplele ver
siuni, sensibil diferite, pe 
care le propune, sînt eloc
vente). si pentru a supune 
atenției, rod al observației 
și reflecției sale persona
le, o meditație asupra dra
matismului etern al iubirii, 
in care sfîșierea face casă 
bună cu bucuria, deznădej
dea cu speranța, incerti-

tudinea cu siguranța, e- 
șecul cU triumful, iluzia 
cu realitatea.

Piesa lui Hacks fixează 
chiar tragismul iubirii, în 
măsura în care „Conversa
ție" (titlul întreg: „Conver
sație în casa von Stein 
despre domnul von Goethe, 
în absența acestuia") pune 
suferințele iubirii și sub 
semnul iremediabilului dez-

lotte von Stein) susține 
singură, timp de două ore, 
întregul spectacol (realizat 
în regia lui Dan Nasta și 
scenografia lui C. Russu, 
cărora alături de laude 
le-am aduce și reproșul 
unei note — în plus — de ar
tificios in ambianță și une
ori in turnura spectaco
lului).

„Conversație" este, de

mente (ipocrizie aproape 
imorală și sinceritate in
suportabilă, aroganță iro
nică și umilință, revoltă și 
acceptare).

Această 
terpretei 
diversitatea 
apare mai

„CONVERSAȚIE"
de Peter HACKS, 

la Teatrul „C. I. Nottara"

un „geniu", 
din comun, al 

trece capri- 
femeie anume 

genere, apoi
multor 

la noi, 
„Am- 
succes 

la 
are

acord dintre o muritoare 
de rînd și 
Un om ieșit 
cărui interes 
cios de la o 
la femeie în
la tainele cosmosului și, 
mai ales, la acel micro
cosmos care este el în
suși; cu o superbă și a- 
proape inumană inconsec
vență și indiferență, șl cu 
un monstruos egoism.

Ca orice expresie (ine
rent simplificatoare și te
restră) a inefabilului (care 
este aici iubirea), demitiza- 
rea lui Peter Hacks dez
amăgește, 
a puterii, 
servație, 
tuozității
rului, această tragicomedie 
a relațiilor dintre un bărbat 
și o femeie — cucerește.

Gilda Marinescu (Char-

Ca orice expresie 
adîncimii de ob- 
inteligenței, vir- 
ironice a creato-

fapt, o confesiune mai 
mult necesară Charlottei 
decit cerută ei de cineva. 
Un joc amețitor al since
rității (nu o dată disimula
tă prin ironie) și al falsită
ții, nu o dată disimulate 
prin franchețea tonului, un 
joc al dezvăluirii sau 
căutării și descoperirii a- 
devărului, al inventării 
unor minciuni de natură 
să satisfacă convențiile so
ciale, dar, mai ales, să facă 
viața suportabilă.

Pentru a susține această 
„Conversație"... monolog ne- 
sfirșit în care iși dă singu
ră replica, Gilda Mari
nescu traversează multiple 
atitudini (relatare rece, în
scenare frivolă și plină de 
nerv, „apologie" și „pam
flet", trăire pasionată, co
pleșitoare). parcurge o gamă 
uluitoare de stări

luptă a in- 
cu întinderea și 

partiturii ne 
emoționantă 

chiar decit suferința doam
nei von Stein. Sint mo
mente cînd sorții izbin- 
zii par schimbători. Ac
trița care, scene în șir, 
triumfă deplin asupra par
titurii, e parcă, pentru o 
clipă, gata să fie înghițită 
de. dificultățile ei. Dar 
iat-o, in secunda urmă
toare: convingătoare, plină 
de strălucire. Tulburătoa
re și memorabilă. Vic
toria finală a Gildei Ma
rinescu este și mai mare 
cu cit relevă o luptă Ia 
fel de mare și grea ca și 
iubirea: dragostea 
artă 
lent 
tate.

pentru 
a unei artiste eu la
și deosebită sensibili-

scenă, von Stein 
i Constantin

și senti-

(Urmare din pag. I)
panie de lucru, trebuie să constituie 
atit un moment de analiză, cit și de 
stabilire a unor măsuri eficiente 
pentru îndeplinirea programului fie
cărui consiliu popular, care este de 
fapt și programul de lucru al Con
siliului local al Frontului Unității 
Socialiste, pentru înfăptuirea, pas cu 
pas a prevederilor stabilite în acest 
cincinal, pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială și creșterea gradului de 
civilizație al fiecărei localități. Pre
tutindeni. în toate localitățile, aceste 
programe trebuie așezate pe baze cit 
mai reale, să fie aduse, acolo unde 
e cazul, toate corecturile și îmbună
tățirile necesare, astfel incit candi
dați! Frontului Unității Socialiste să 
se prezinte în fața cetățenilor cu pro
grame precis conturate pentru pe
rioada următoarei legislaturi, pentru 
a se putea discuta concret, pe fie
care domeniu și obiectiv în parte, ce 
trebuie făcut, cum trebuie făcut, ce 
forțe umane și materiale sînt nece
sare. Așa și numai așa. în acest spi
rit de analiză concretă, adunările 
electorale vor putea determina o 
evidențiere exactă a tuturor resur-

selor și posibilităților pe care le are 
fiecare localitate pentru a se dezvolta 
si mai puternic. Asa si numai asa. se 
va asigura o valorificare a tuturor 
inițiativelor șl propunerilor cetățeni
lor consacrate înfăptuirii în cele mai

în i 
căruia Constantin Bre- 
zeanu i-a imprumutat si
lueta sa grațioasă și pro
filul său distins — ascultă, 
fără să scoată nici măcar 
o vorbă.

Cu răbdare. Cu neplăcere, 
cu vagă iritare. Citeodată 
chiar absent — dispărînd 
în spatele unei canapele 
poate pentru a dormi. Sau 
pentru a-și disimula uimi
rea, neînțelegerea, suferin
ța. Constantin Brezeanu 
merită felicitat pentru 
noblețea de a fi primit un 
asemenea rol și pentru 
sobra și reala expresivita
te cu care il susține.

Natalia STANCU

de construcții de locuințe, atit din 
punct de vedere fizic, al volumului, 
cit și din punct de vedere al calită
ții. Campania electorală — sublinia 
secretarul general al partidului — 
trebuie să prilejuiască o analiză te-

Doresc să-mi spun si eu părerea 
în legătură cu articolul apărut 
în ziarul „Scinteia" nr. 10 923 din 
2 octombrie 1977. Apreciez mult 
ceea ce s-a scris în legătură cu 
creația populară și etica interpre
tării.

Din cele mai vechi timpuri, oameni 
talentati din popor și-au exprimat 
intr-o formă aleasă gîndurile si sen
timentele, dragostea, melancolia, do
rul. creînd valori inestimabile cu care 
ne mîndrim, avînd totodată obligația 
să le păstrăm așa cum se cuvine. 
Cîntecul popular, ocupă un loc apar
te în creația populară. Este inutil să 
amintim aprecierile elogioase pe 
care formațiile, interpreta de muzică 
populară le-au obținut si le obțin la 
diferite concursuri si festivaluri in
ternaționale. Exprimînd o gamă în
treagă de sentimente, bogăția sufle
tească a poporului nostru, cîntecul 
popular a fost prezent, de-a lungul 
veacurilor, și Ia 
zbuciumata istorie 
tru.

Ne bucură faptul _ _ 
tot mai multi interpreți ai muzicii 
populare. în cadrul Festivalului „Cin
tarea României", aduc pe scenă cîn- 
tece vechi si noi din toate zonele fol
clorice ale tării. în mare măsură ei 
reușesc să redea autenticitatea cinte
cului popular. Sint demne de amintit 
nume ca : Lucretia Ciobanu. Dumitru 
Farcaș. Sofia Vicoveanca. Irina Lo- 
ghin, Gh. Rasiga, Benone Sinulescu, 
Liviu Becichi si multi alții. Spre re
gretul nostru, unii interpret! de mu
zică populară, din dorința de „afir
mare" — de a-și cîștiga o „popu
laritate ieftină" — cintă pe aceeași 
melodie „texte" diferite. Ce fel de 
texte, nu mai vorbim. Unele poate 
sînt bune, dar multe — proaste. Lip
site total de valoare artistică, litera
ră, educativă. Cine le dă dreptul să 
„fabrice" texte. lor sau instructorilor 
de la diferite formații, de 
niveluri ? Regretabil este 
preți ca Irina Loghin. Ion 
Benone Sinulescu, soliști 
talentati. introduc în repertoriul lor 
pe lingă melodii, cîntece autentice și 
altele, improvizate. Unele „bocete" 
ale Irinei Loghin sînt făcute 
„stoarcă" lacrimi, dar de la cine 
pentru ce ?

Unele cîntece populare, mai noi, 
termină cu un fel de „refren", cu 
numite strigături — spuse de mem
brii orchestrei („da 1 da !“, „așa, 
așa !“) care n-au nimic cu- folclorul 
autentic. Astfel de „stilizări" — nu

bine și la rău in 
a poporului nos-

că în ultimul timp

la diferite 
că inter- 

Dolănescu, 
apreciati.

să
Și

se
a-

spună părerea deschis, să se simtă, 
practic, participant! efectivi la sfa
tul gospodăresc, specific democrației 
noastre socialiste, în care hotărîrile 
se iau de către ei înșiși, fiind direct 
interesați ca treburile să fie mai

CAMPANIA ELECTORALĂ
bune condiții a programului de 
dezvoltare economico-socială a mu
nicipiilor, orașelor și comunelor.

Adunările electorale trebuie să 
analizeze și să dezbată in mod des
chis. în fiecare localitate, atit ce s-a 
făcut bun, cit și ce nu s-a făcut. Pen
tru că — așa cum s-a apreciat la 
plenara Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste — nu toate 
consiliile populare au acordat aten
ția cuvenită 
bune condiții 
tematizare. a

realizării in cele mai 
a programului de sis- 
lucrărilor edilitare sî

mefnică a activității de pină acum, 
dezvăluirea cu curaj a lipsurilor si 
neajunsurilor și stabilirea măsurilor 
necesare pentru ca in munca noilor 
consilii populare ce vor fi alese să nu 
se mai repete deficiențele și greșelile 
manifestate, să se obțină o îmbună
tățire substanțială a activității. Sînt 
cerințe care obligă consiliile locale 
ale Frontului Unității Socialiste să 
ia măsuri ca adunările electorale să 
fie astfel pregătite, incit să consti
tuie un veritabil cadru democratic în 
care oamenii să fie stimulați să-și

bine rezolvate, ca orice neajuns să 
fie înlăturat.

Campania electorală, prin adincul 
democratism ce caracterizează viata 
noastră socială, este și un prilej de 
profundă analiză a modului în care 
primarii municipiilor, orașelor și co
munelor, celelalte cadre cu munci de 
răspundere care au primit învesti
tura maselor, au muncit pentru în
deplinirea politicii partidului, au 
știut să mobilizeze masele largi de 
cetățeni la înfăptuirea acestei poli
tici, au dovedit că sint demni sluji-

Am citit cu un real interes artico
lul ..Etica interpretului : un preț a) 
„popularității" Pe care nu-1 putem 
accepta : poluarea folclorului".

De la început ne declarăm deplinul 
acord cu întregul conținut al acestui 
articol, cu toate observațiile sale cri
tice. cu exemplele negative pe care, 
cu obiectivitate, le reliefează.

în același timp ne exprimăm con
vingerea că acest articol, alături de 
alte luări de poziție ale presei, cît si 
ale forurilor de îndrumare și popu
larizare a valorilor inestimabile ale 
cintecului nostru popular, va avea 
darul să pună stavilă deselor mani
festări ale unor formații si soliști de 
muzică populară care — pe scena 
unor instituții de cultură — debitea
ză. fără a fi trași de nimeni la răs
pundere. cîntece de cel mai îndoiel
nic nivel artistic, uneori de-a drep
tul vulgare, care întinează gustul 
pentru frumos al publicului.

Asemenea manifestări, ca cele 
menționate în articolul citat, au da
rul de a crea — uneori — mari greu
tăți si în activitatea Ansamblului 
artistic „Rapsodia română". De multe 
ori si asupra noastră se încearcă fel 
de fel de presiuni din partea unor 
soliști colaboratori, dintre care unii 
au fost vizați in articolul din ziarul 
„Scinteia" — presiuni, evident, fără 
succes — de a face concesii in elu
darea acuratetii literare si interpre
tative a unor cîntece, invocindu-se 
considerentul reeditării „succesului" 
pe care l-au obținut, cu ieftine mij
loace în anumite „concerte" anterioa
re. Ca urmare, nu rare sint cazurile 
cind in anumite localități întîmpinăm 
greutăți in organizarea spectacolelor 
solicitindu-se insistent să aducem 
„capete de afiș" cu repertoriu de 
„succes".

Sperăm că prin eforturi si măsuri 
concertate ale presei, forurilor in 
drept, cit si ale instituțiilor de spec
tacole si de difuzare a valorilor cin
tecului nostru popular, vom 
împlini mai bine misiunea 
încredințată de partid de a
contribuția noastră la educarea ma
selor de iubitori ai muzicii noastre 
populare, oferindu-le, prin căutări ne
obosite. cu pricepere, pasiune și ta
lent, ceea ce poporul nostru a creat 
mai de preț — în această artă 
pe parcursul istoriei sale trecute 
prezente.

Avem artiști talentati, canabili
redea maselor aceste minunate cre
ații.

Ion STO1CH1C1U
director al Ansamblului artistic 
„Rapsodia română"

putea 
nobilă 
spori

și

să

tori ai intereselor obștești. Este și 
trebuie să fie, de asemenea, și un 
prilej de învățăminte pentru cei ca
re urmează să primească votul ale
gătorilor pentru a Ie reprezenta in
teresele în organele locale ale pu
terii de stat, de a ști să fie mai 
legați de oameni, de a sta mai mult 
in mijlocul lor și de a găsi împreu
nă cu ei, in cel mai autentic spirit 
democratic, soluții pentru toate pro
blemele de larg interes cetățenesc.

Campania electorală trebuie să 
reprezinte totodată și o înaltă mani
festare a civismului alegătorilor, ast
fel ca fiecare cetățean să evalueze 
în mod responsabil modul în care a 
participat la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a așezării în care 
muncește și trăiește, a modului in 
care si-a exercitat și-și exercită 
drepturile și obligațiile ce-i revin ca 
alegător. Cu atit mai mult cu cit 
creșterea răspunderii consiliilor popu
lare pentru dezvoltarea economico- 
socială a municipiilor, orașelor și co
munelor, în contextul lărgirii conti
nue a atribuțiilor ce le revin, se 
poate materializa cu bune rezultate 
numai în condițiile participării efec
tive a maselor de oameni ai muncii 
la conducerea fiecărei localități.
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unui 
mai

ca peștele
La magazinul alimentar din 

comuna îiamostea. județul Su
ceava. s-a pus in vlnzare peste. 
Oamenii veneau, cumpărau, ple
cau. l-a venit riadul si 
cumpărător, dar care nu
voia să se dezlipească de lingă 
tejgheaua la care vindea peștele 
gestionara Viorica Homer.

— Ce mai stal, bădie 7 l-a 
luat ea la rost. Că doar nu te-i 
fi congelat aici, ca pestele...

Dar cumpărătorul a ținut 
morțiș să vadă el. cu ochii lui. 
factura cu prețul peștelui.

— Si de ce. adică, să-ți arăt 
factura 7 •— s-a oțărit gestiona
ra. Că doar n-ăi fi de la mili
ție.

— Ba chiar de-acolo sint.
Si astfel s-a descoperit că 

pină la el gestionara încasase, 
in plus, cite 2 lei la fiecare ki
logram de pește vindut. Si vin- 
duse pină atunci vreo 250 de 
kilograme. Deci, 500 de lei. Si 
încă mai avea pe-at.ita peste de 
vinzare. In fata facturii, a tăcut 
ca... peștele.

Taie frunze

basculante
Mult s-au mal minunat tre

cătorii de pe Bulevardul Casta
nilor din Tîrgoviște cînd. dis-de- 
dimineată. au zărit o ditamai 
autobasculantă de 7 tone (nr. 
31-DB-3748). pornită să „colec
teze" frunzele ruginite de pe 
asfalt. „Măi. să fie ! — își zi
ceau ei. Trăirăm s-o vedem și 
pe-asta“. Si au mai văzut tre
cătorii doi oameni cit muntele 
și cu șoferul trei. încărcînd cu 
lopata in namila de autobascu
lantă. bietele frunze căzute din 
pomi. Cum arunca unul din trei 
o lopată de frunze, cum se în
greuna basculanta cu încă... 100 
de grame. S-a calculat absolut 
exact că, in final, autobasculan
ta de 7 000 de kilograme poate 
fi încărcată chiar cu teribila 
greutate de 100 kg de frunze ! 
Șl se mai spune că directorul 
gospodăriei comunale (proprie
tara mașinii) ti învață mereu pe 
șoferii din subordine să nu tram
baleze fără rost mașinile între
prinderii. că se irosesc bani de
geaba pe benzină, că utilajele 
trebuie folosite la maximum... 
Așa este, tovarășe director 1

Ce cauți
pe acoperiș ?
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La un moment dat. atenția 
subofițerilor de la postul de mi
liție din comuna Ulmi, județul 
Ilfov, a fost atrasă de o rnogil- 
deață cocoțată pe acoperișul 
Centrului de legume si fructe.

— Ce-o fi cu moglldeata 
frate-meu 7 — întreabă 
din ei.

— Doar nu crezi c-o fi . 
din Lună sau că o fi vreun in
vadator extraterestru.

La vederea celor doi subofi
țeri. mogildeata s-a făcut una 
cu acoperișul. Dar n-a stat prea 
mult intr-o poziție atit de inco
modă, că se si auzi întrebată :

— Ce cauți pe-acoperis, veri- 
cule ?

— Eu, văr cu dumneavoastră? 
De unde si pină unde ? Eu sint 
Tudor Pătru.

A fost coborlt de pe acoperiș 
șl scutit de migăloasa lui preocu
pare de a-l sparge pentru a pă
trunde in magazin.

asta, 
unul

picat
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IRubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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Tovarășului GERONIMO ARNEDO ALVAREZ
Secretar general al Partidului Comunist din Argentina

La aniversarea a opt decenii de viață, vă adresez un cald salut tovărășesc, 
urări de sănătate și de noi succese în activitatea consacrată promovării 
intereselor naționale fundamentale ale poporului argentinean prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre partidele noastre se vor dezvolta. în continuare, în interesul reciproc, 
al extinderii și .diversificării raporturilor dintre România și Argentina, spre 
binele celor două popoare, al întăririi unității mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al păcii și socialismului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Sosirea unei delegații economice guvernamentale 
a Republicii Populare Democrate Coreene

Joi a sosit în Capitală o delegație 
economică guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de Ro Tai Sig, vicepreședin
te al Consiliului Economic al Comi
tetului Popular Central al R.P.D. Co
reene, care, la invitația Guvernului 
Republicii Socialiste România, face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru al 
guvernului, Bujor Almășan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Sin In Ha, am

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BOX FOTBAL
Primii finaliști

Campionatele republicane de box 
au continuat la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, cu prima 
reuniune a semifinalelor, care a ofe
rit celor peste 4 000 de spectatori 
meciuri Interesante și de bun nivel 
tehnic, în urma cărora au fost cu- 
noscuți primii finaliști — ceilalți ur- 
mind să fie desemnați în gala semi
finală de azi. Nu au lipsit nici sur
prizele : Astfel, in limitele categoriei 
pană. Constantin Buzduceanu l-a în
vins la puncte, cu o decizie de 3—2, 
pe campionul de anul trecut Lazâr 
Marian. La aceeași categorie, Gheor- 
ghe Ciochină și-a adjudecat victoria 
la puncte în fața lui Titi Tudor, 
unul dintre favoriți.

ropene conduce Anglia — 8 puncte 
(din 5 partide), urmată de Italia — 
6 puncte (din 3 partide).

★

Ce se întîmplă pe stadionul din Vălenii 
de Munte cind nu e meci de fotbal?
— Cum se desfășoară activitatea 

sportivă la sfirșit de săptămînă in 
orașul dv. ?

Am pus această întrebare — și am 
avut răspunsul exemplificat imediat, 
la fața locului, în două dintre dumi
nicile acestei luni — responsabililor 

'forurilor de resort din cunoscuta lo
calitate prahoveană Vălenii de Mun
te. înainte de răspuns, să facem, 
succint, o prezentare a bazelor spor
tive de aci : un stadion de fotbal, cu 
tribune recent amenajate, cu vestia
re. cu o pistă de zgură si spatii pen
tru volei si handbal. La școala gene
rală. o bază complexă : terenuri di
ferite, unele bituminizate, o sală de 
sport (adecvată pentru gimnastică, 
volei si baschet), precum si spații 
pentru practicarea atletismului. Tere
nuri în aer liber si sală de sport are, 
de asemenea, liceul „Nicolae Iorga". 
Totodată, la întreprinderile economi
ce din localitate (o țesătorie de mă
tase, o fabrică de conserve de fructe 
etcl), ca și la casa de cultură, ama
torii de sport au posibilitatea să 
practice tenisul de masă, șahul, vo
leiul sau popicele, pentru unele din 
acestea tinerii din Vălenii de Munte 
arând, se pare, posibilități de a se 
afirma, el figurând (deocamdată) 
printre fruntașii pe județ.

Raidul nostru avea să arate că aici 
activitatea de masă la sfirșit de săp- 

nînă suferă nu din lipsa bazelor 
ortive. Un exemplu : duminică, 2 

octombrie, pe terenul șl în tribunele 
stadionului de fotbal a fost o anima
ție deosebită ocazionată de meciul 
fotbaliștilor din Văleni cu echipa Re
colta Măgurele. în duminica urmă
toare, însă — deși vremea era la fel 
de splendidă — in cursul dimineții, 
pe gazonul aceluiași stadion, se afla 
singură și netulburată de nimeni... o 
vacă la păscut. De organizatori spor
tivi, de competitori nici urmă I în 
schimb, ceva mai spre centru, în 
spatele parcului, pe terenurile și in 
sala de sport de la Școala generală 
nr. 3, era oferită o adevărată lecție 
de preocupare pentru organizarea 
plăcută și instructivă a timpului li
ber al elevilor, pentru atragerea lor 
la practicarea sportului : zeci și zeci 
de copii, elevi ai școlii sau din car
tiere mai îndepărtate ale orașului își 
consumau energia, își fortificau sănă
tatea jucînd handbal, fotbal, tenis de 
masă sau întrecîndu-se la diferite 
probe atletice. Iar în mijlocul lor — 
pentru a-i supraveghea, pentru a-i 
arbitra — un profesor de educație fi-
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PROGRAMUL 1

9 oo Teleșcoală
10,00 Teleclnemateca
11.35 corespondenții județeni transmit...
11.50 Telex
10,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă franceză
17.05 Emisiunea in limba germană
18.50 Tragerea loto
19,05 Film serial pentru copii : Cuore. 

(Episodul 11)
19.30 Telejurnal
20,00 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-soclală a ță
rii. Republica XXX. Azi, județul 
Caraș-Severin.

20,25 Film artistic : „Sentința". Premie
ră TV. (Producție a studiourilor 
franceze).

21,50 Revista literar-artlstică TV
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL S 

17,00 Pe teme economice
17,20 Cîntarea României — Laureați al 

Festivalului național
17,50 Radar pionieresc bucureștean
18.15 Ora veselă
19,10 Orgi de porumb In Bărăgan. (Poem 

TV, pe versuri de Tudor George)
19.30 Telejurnal
20,00 Din istoria științei și tehnicii ro

mânești
20.30 Treptele afirmării
21,00 Telex
21,05 Blocnotes — Informații utilitare
21.30 Desene animate
12,00 Capodopere enesciene ; Poemul 

simfonic „Vox Maris", in trans
punere coregrafică 

basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

Joi după-amiază au început con
vorbirile între delegația guverna
mentală română, condusă de Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru. al 
guvernului, și delegația economică 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă de 
Ro Tai Sig. vicepreședinte al Consi
liului Economic al Comitetului Popu
lar Central al R.P.D. Coreene.

în cadrul convorbirilor sînt abor
date probleme privind dezvoltarea 
colaborării economice, tehnice și 
științifice dintre cele două țări.

(Agerpres)

La categoria muscă, Dumitru Bur- 
dihoi s-a calificat pentru finală cîș- 
tigînd detașat la puncte în fața lui 
Ion Govici, în timp ce Dumitru Ci- 
pere a fost declarat învingător la 
puncte, după un meci aprig disputat 
cu Ștefan Băiatu.

în cel mai spectaculos meci al ga
lei, la categoria ușoară, Calistrat Cu- 
țov a dispus la puncte de Carol Haj- 
nal, victoria dinamovistului fiind de
cisă In ultimul minut al partidei. 
Gheorghe Simion va fi adversarul 
din finală al lui Cuțov, el reușind o 
mai puțin scontată victorie la puncte 
asupra lui Ion Budușan, 

zică (S. Diaconescu) și unul de știin
țe naturale (Oprea Anghel).

„Cum apreciați activitatea sportivă 
la sfirșit de săptămînă in orașul 
dv. ?“ — i-am cerut părerea prima
rului orașului, Stelian Manolescu. „în 
orașul nostru — ne-a spus, la în
ceput, primarul — activitatea sporti
vă s-a îmbunătățit vizibil. Au apărut 
echipe noi, s-au întărit cele mai 
vechi, la fotbal, popice, volei, hand
bal, tenis de masă. Și aceasta nu nu
mai în rindul elevilor, ci și în asocia
țiile sportive din întreprinderile lo
cale. Ne place tuturor să admirăm 
și să încurajăm formațiile care re
prezintă orașul ; nutrim speranțe că 
fotbaliștii de la „Energia" vor ajun
ge in divizia C, iar handbalul în „B“. 
Un simptom semnificativ îl reprezin
tă și creșterea spectatorilor. Toate a- 
cestea ne bucură, dar nu ne pot 
mulțumi întru totul. Se face încă pu
țin, se acționează încă sporadic pen
tru organizarea unor manifestări re- 
creativ-educative, cu caracter cultu
ral și sportiv totodată, care să atra
gă întregul tineret. Este și concluzia 
biroului comitetului orășenesc de 
partid care a analizat, nu de mult, 
cum este îndrumată, cum trebuie 
să se dezvolte activitatea sportivă 
din oraș".

Este de netăgăduit faptul că „du
minicile sportive" la Văleni nu sint 
întotdeauna concepute și organizate 
ca manifestări de larg interes, atot
cuprinzătoare, care să se adreseze tu
turor tinerilor și să-i antreneze la 
întreceri ca participant! activi, nu 
numai ca spectatori. Aici, „grosul" 
competitorilor îl formează adesea e- 
levii, în vreme ce numeroșii tineri, 
și mai ales tinere din unitățile eco
nomice și administrative locale sint 
antrenați rareori și în număr destul 
de mic la competiții de masă. Ora
șul este situat într-o zonă încîntătoa- 
re, turiști din toată țara trec prin

ATRĂGĂTOARE POPASURI
în județul Hunedoara, una din

tre cele mai pitorești și interesante 
zone turistice din țara noastră, coo
perația de consum a construit, in 
ultimii ani, cîteva atrăgătoare uni
tăți turistice și de alimentație pu
blică. Printre acestea se numără 
Hanul Bucura din Hațeg, stră
vechi centru al Țării Hațe
gului. Orașul a devenit în anii 
noștri un atractiv punct turistic da
torită posibilităților de excursii in 
împrejurimi. Astfel, în imediata a- 
propiere a Hațegului se află pădu
rea Slivuț, rezervație naturală co
lonizată cu zimbri, iar spre nord, 
pe șoseaua spre Caransebeș, la circa 
20 km de Hațeg, se află vestigiile 
Ulpiei Traiana — Sarmizegetusa, de 
unde, pe valea Rîului Mare, se 
poate ajunge în Munții Retezat. 
Hanul Bucura, construit la intrarea 
în orașul Hațeg, oferă cazare con
fortabilă (90 de locuri) în camere

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, joi 
după-amiază, pe ambasadorul State
lor Unite Mexicane. Armando Cantu,

Conferință de presă Ia Complexul expozițional 
din Piața Scînteii

în legătură cu apropiatele mani
festări expoziționale — „Tehnoexpo", 
„TIBCO" și „Salonului internațional 
al chimiei" — la Complexul din 
Piața Scînteii s-a desfășurat, ieri, o 
conferință de presă. Au participat 
directorii unor pavilioane naționale, 
reprezentanți ai ministerelor econo
mice și întreprinderilor de comerț 
exterior, oameni de afaceri, ziariști 
români și străini.

Prezentînd cele trei manifestări 
economice internaționale, găzduite de 
capitala țării între 15 șl 24 octom
brie, ing. Remus Brad, directo
rul general al întreprinderii de 
tîrguri și expoziții București, a 
arătat că în cadrul expozițiilor teh
nice specializate vor fi prezente 
aproape 900 de firme din Româ
nia și alte 25' de țări. Faptul re
levă atît importanța și prestigiul 
acestor manifestări, care și-au cîști- 
gat un loc distinct între tîrgurile și 
expozițiile similare, cit și hotărîrea 
fermă a țării noastre de amplificare

Meciuri in preliminariile campionatului mondial
• Echipa Scoției a obținut calificarea...

Peste 50 000 de spectatori au urmă
rit la Liverpool meciul dintre repre
zentativele de fotbal ale Scoției și 
Țării Galilor, contînd pentru preli
minariile campionatului mondial. 
Fotbaliștii scoțieni au învins cu sco
rul de 2—0 (0—0). nrin punctele 
marcate de Masson (min. 78. din lo
vitură de la 11 m) si Dalglish (min. 
88). în urma acestei victorii, echipa 
Scoției a obtinut calificarea pentru 
turneul final al campionatului mon
dial. programat anul viitor în Ar
gentina.

Iată clasamentul grupei a Vil-a

Văleni la Cheia (pe valea Teleaje- 
nului) sau la Cislău (spre valea Bu
zăului) — așezări de o reală frumu
sețe. Chiar foarte aproape de Văleni, 
la pădurea Cazacului, sint locuri mi
nunate pentru excursii, pentru ciclo
turism. Dar invitațiile se lasă aștep
tate, pentru că organizatorii înșiși aș
teaptă... să fie invitați. N-ar fi posi
bil ca, după un program riguros în
tocmit (și respectat, desigur !), sta
dionul, celelalte baze sportive și 
săli unde pot fi organizate astfel 
de acțiuni să aibă „porțile deschise" 
și să găzduiască frecvent, la sfîrșitul 
fiecărei săptămîni, concursuri de 
masă 1 Sau întîlniri și demonstrații 
ale sportivilor fruntași, spre exemplu 
de la clubul Petrolul Ploiești, mai 
ales că deplasarea acestora nu con
stituie nici o problemă, intre Ploiești 
și Văleni fiind doar 30 km. Pentru 
popularizarea întrecerilor, pentru 
propaganda sportivă există mijloace 
și la Văleni : o stație de amplificare, 
vitrine și panouri de afișaj. Toate a- 
cestea sînt însă insuficient și unila
teral folosite ; singurele anunțuri 
sportive afișate în oraș (care nu fu
seseră ridicate nici după ce eveni
mentele avuseseră loc), se refereau 
la un meci de fotbal și un curs de 
arbitri...

Despre toate acestea, ca și despre 
alte modalități de a impulsiona acti
vitatea sportivă de masă, organizato
rii sportului local sînt pe deplin avi
zați. Nu rămîne decit să se dea curs 
inițiativelor, precum și acelor acțiuni 
devenite tradiționale, dar care, orga
nizate cu regularitate, să angreneze 
realmente întregul tineret (nu numai 
elevii!"). Pentru că marea competiție 
națională „Daciada" trebuie să con
stituie și la Văleni un stimulativ 
efectiv în dezvoltarea sportului de 
masă.

Ion DUM1TRIU

cu încălzire centrală, Iar masa se 
poate servi la restaurantul unității. 
Și in cunoscuta stațiune balneocli
materică Geoagiu-Băi. cooperația de 
consum deține un frumos han tu
ristic, care oferă, de asemenea, 
condiții bune pentru odihnă șl re- 
confortare, în orice anotimp.

Apreciate unități de alimentație 
publică sînt, de asemenea, Hanul 
Cerbul — din localitatea Po
dele, la 6 km de orașul Brad, po 
pasul turistic Zam, din comuna 
cu același nume, situat pe drumul 
național Deva — Arad la km 40, și 
popasul turistic Izvorul-Rece, am
plasat la ieșirea din orașul Orăștie, 
în vecinătatea comunei Aurel Vlai- 
cu, care stau la dispoziția vizita
torilor cu o gamă variată de pre
parate culinare tradiționale și cu 
specific local.

în fotografie : Hanul Geoagiu-Băi 

în vizită de rămas bun, In legătură 
cu încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

a relațiilor economice cu celelalte 
state, în interesul dezvoltării tuturor 
popoarelor, al cauzei cooperării și 
colaborării internaționale. Cele 31 de 
întreprinderi românești de comerț 
exterior care expun în complexul din 
Piața Scînteii prezintă sute și sute 
de nroduse. între care numeroase 
noutăți — ce vor răspunde, nrin ca
litățile tehnice și performanțele deo
sebite în exploatare, exigențelor 
partenerilor comerciali. în legătură 
cu exponatele firmelor de peste ho
tare, vorbitorul a precizat că aces
tea se situează la nivelul superior 
atins în domeniile specifice târgului, 
fapt ce reflectă interesul acestor fir
me pentru piața românească.

Se poate afirma încă de pe acum 
că „Tehnoexpo". „TIBCO" si ..Salo
nul international al chimiei" vor 
contribui la amplificarea si diversi
ficarea schimburilor economice in
ternaționale. la o mai bună cunoaș
tere reciprocă. (Dan Constantin).

europene : 1. Scoția — 6 puncte :
2. Tara Galilor — 2 puncte : 3. Ce
hoslovacia — 2 puncte. A mai rămas 
un singur ioc. cel dintre formațiile 
Cehoslovaciei si Țării Galilor, al că
rui rezultat nu mai poate influenta 
însă calificarea.

★

în meci preliminar din erupă a 
Il-a. echipa Angliei a învins in de
plasare cu scorul de 2—0 (1—0) echi
pa Luxemburgului. Golurile au fost 
marcate de Kennedy (min. 31) și 
Mariner (min. 90).

în clasamentul grupei a II-a eu

Turneul zonei Americii de Nord. 
Centrale si Caraibilor, din prelimina
riile campionatului mondial, a conti
nuat eu partidele etapei a doua. Pe 
stadionul olimpic din Ciudad de 
Mexico. în prezenta a peste 100 000 
de spectatori, echipa Mexicului a în
vins cu scorul de 3—1 (1—0) echipa 
Salvadorului. în deschidere la acest 
joc s-au întâlnit reprezentativele Ca
nadei si Surinamului. victoria reve
nind cu scorul de 2—1 (1—1) fotba
liștilor canadieni. Meciul dintre Haiti 
si Guatemala, disputat în orașul 
Monterrey, s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (1—0) îp favoarea primei 
echipe.

în clasament conduce echipa Me
xicului. cu 4 puncte, urmată de for
mațiile Canadei. Guatemalei. Salva
dorului. Haiti — cite 2 puncte, si Su
rinamului — zero puncte.

(Agerpres)

A

In cîteva rînduri
o în sala Floreasca II din Capitală 

au început campionatele republicane 
de scrimă pentru tineret. Prima pro
bă. cea de floretă băieți, a fost câș
tigată de Nicolae Florin de la clubul 
Steaua.

0 în turneul ne care-1 întreprinde 
In U.R.S.S.. echipa de rugbi Steaua 
București a jucat la Moscova un 
meci amical cu fo»Ynatia Academiei 
de aviație „Iuri Gagarin", campioană 
a U.R.S.S. pe acest an. Rugbistii 
români au obtinut victoria cu scorul 
de 18—10 (6—3). După cum trans
mite agenția T.A.S.S.. cei mai buni 
jucători ai echipei Steaua au fost 
Sorin Fuicu si Radu Durbac. care au 
înscris 8 și, respectiv. 6 puncte.

e Partidele disputate in primul 
tur al turneului internațional femi
nin de tenis de la Phoenix (Arizona) 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Wendy Turnbull (Australia) — 
Florența Mihai (România) 6—2. 6—0: 
Rosemary Casals — Renata Toma
nova 4—6. 6—1. 6—4 : Martina Na
vratilova — Kate Latham 6—3. 6—2; 
Dianne Fromholtz — Linky Boshoff 
6—3, 6—3.

• Au început întrecerile unei noi 
ediții a „Cupei campionilor europeni" 
la baschet masculin. în primul ioc 
al competiției, desfășurat in orașul 
iugoslav Solit echipa locală Ju- 
gopilastika a întrecut cu scorul de 
103—89 (47—51) formația Honved 
Budapesta.

0 Pe stadionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro, selecționata de fotbal a 
Braziliei a întrecut cu scorul de 3—0 
(2—0) formația italiană A.C. Milan. 
Au marcat Rivelino, Zico și Serhingo.

(Urmare din pag. I)
tos sore centru. Eu dună el. Ce-au 
vorbit ei acolo în primărie nu știu 
prea bine. Știu numai că se supăra
se rău și că nea Ilie zicea orima- 
rului că ei, oamenii, l-au ales și tot 
ei n-or să-l mai aleagă dacă nu mo
bilizează lumea să dreagă drumurile.

...Am trecut de centrul comunei. 
Au început să se audă izbituri de 
ciocane, de tesle care mușcă din 
lemn, de ronțăit strident de ferăstraie. 
,,E de la casa de cultură, ne-a lă
murit poștașul. Și nu numai de la 
ea. pentru că acum, de curind. au 
fost eliberate oamenilor 200 de au
torizații de construcție. La noi se 
construiește mult. Gruiul are 9 școli 
noi. 12 magazine, ateliere de împle
tit nuiele, de țesut covoare, ateliere 
mecanice. 1 000 de case noi, 15 ca
dre medicale, 70 de profesori".

Am intrat în fugă în atelierul de 
țesut covoare. Era cald, curat și par
că de pe prichiciul ferestrei se re
vărsa în jur miros de gutui răscoap
te. Una dintre țesătoare, o fată tî- 
nără, abia ieșită de pe băncile șco
lii, încît o secundă a șovăit dacă

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
DE FOTOGRAFII 
„PRIN UNIUNEA 

SOVIETICĂ"
în cadrul manifestărilor organizate 

In țara noastră cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, joi s-a 
deschis la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală expoziția de 
fotografii „Prin Uniunea Sovietică". 
Lucrările alb-negru și color, reali
zate de artistul fotograf Valerii Iva
novic! Iakovlev din U.R.S.S., prezent 
la deschiderea expoziției, redau ima
gini semnificative din viața și munca 
oamenilor sovietici, realizări din 
cele mai diferite domenii de activi
tate, frumusețile naturii din țara sa.

La festivitatea de deschidere au 
luat cuvîntul Horia Panaitescu, re- 
dactor-șef al revistei „Veac Nou", și 
Viktor Aleksandrovici Jukov, secre
tar al Comitetului regional Vologda 
al P.C.U.S., conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
rornâne, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.

Au participat membri ai Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S., acti
viști ai acestui consiliu, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost de față reprezentanți a! 
Ambasadei Uniunii Sovietice , la 
București.

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost în gene

ral frumoasă, dar răcoroasă. Cerul a 
fost variabil, mai mult senin !n Mun
tenia și Moldova. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 10 grade la 
Polovragi și Cîmpulung și 19 grade la 
Sighetu Marmației, Baia Mare, Dej, 
Făgăraș, Toplița și Dumbrăveni. în 
București: Vremea a fost frumoasă, 
dar răcoroasă cu cerul variabil, mai 
mult senin după-amiaza. Temperatura 
maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 octombrie, tu țară: Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coboilte în depresiunile din Tran
silvania și estul țării, iar •maximele 
între 12 și 22 de grade. Dimineața ceață 
locală. în nordul și estul țării, izolat 
brumă. In București: Vreme în general 
frumoasă cu cerul variabil. Vint slab. 
Temperatura ușor variabilă. Dimineața 
ceață.

RĂSFOIND PRESA

„SCIENCE ET VIE": Astronautica, o sursă de realizări
tehnico-științifice cu largă aplicabilitate

• Răspunsuri pertinente la „enigmele" seculare ale 
astronomiei • Filmele din Cosmos permit cunoașterea 
stării atmosferice, naturii terenurilor, resurselor • S-a 
confirmat adaptabilitatea vieții terestre la condițiile 

spațiale
La 15 august 1976, o lopată meca

nică săpa solul planetei Marte. Fil
mul operațiunii a parvenit pe Pă
mînt. deci la milioane de kilometri 
de acolo. Mai mult, mostrele de sol 
marțian erau analizate la fața locu
lui, ceea cc permitea să se pătrun
dă în secretul compoziției lor. Pri
vată de astfel de cercetări desfășu
rate pe teren de laboratoare auto
mate, astronomia s-ar mai afla încă 
în situația de a se întreba dacă 
există, cu adevărat, canale pe Marte 
și de a emite doar ipoteze cu pri
vire la natura solului acestei planete, 
la presiunea din vîrful munților sau 
la temperatura de la poli.

Astronautica se poate mindri azi 
că a răspuns la mai toate intrebările 
care ii pasionau pe astronomi de se
cole. Acum se știe că nu există ca
nale pe Marte, că există in schimb 
cantități apreciabile de apă in atmos
fera sa, că vulcanii sint imenși și 
că nuanța portocalie a planetei este 
aceea a „ruginei" — a oxizilor de 
fief. Se cunoaște, de asemenea, na
tura vastelor cîmpii semănate cu bo
lovani, a riurilor sale secate. Cei doi 
sateliți ai lui Marte au putut fi vă- 
zuți tot atît de bine cum se vede 
Luna printr-un binoclu.

în ultimii 20 de ani, astronomii au 
învățat mai multe lucruri decit în 350 
de ani de scrutare a cerului de la 
observatoare. De fapt, astronautica a 
rezolvat enigme rămase fără răspuns 
încă de Ia apariția astronomiei știin
țifice. in 1610, odată cu luneta lui 
Galilei. Printre aceste „enigme" ci
tăm fața ascunsă a Lunii, canalele 
lui Marte, natura lui Mercur, condi
țiile climatice de pe Venus sau ma
rea pată roșie a lui Jupiter. Chiar 
Soarele a putut fi abordat — lucru 
altădată de neînchipuit — tar sonde 
spațiale călătoresc spre stelele cele 
mai depărtate.

Astronomia clasică, aceea â obser
vatoarelor, cunoștea, practic, totul 
despre forma și mișcarea planetelor, 
distanta, perioada de revoluție, volu
mul, numărul de sateliți etc. Dar ea 
nu cunoștea nimic despre solul, con
formația terenurilor, natura atmosfe
rei sau forma exactă a reliefului. 
Lansarea rachetelor interplanetare a 
umplut toate aceste lacune, furni- 
zind datele pe care doar o vizită la 
fața locului le putea asigura. La 
aceste cuceriri se mai pot adăuga 

trebuie sau nu să se scoale In pi
cioare din „banca" ei cind vede oa
meni străini, ne-a spus îmbujorată 
cit de bine se simte între femeile 
mai în vîrstă din jur, că ele au în
vățat o meserie, că din miinile lor 
ies covoare de pe urma cărora ciș- 

GRUIU
tigă bine, pe care le găsești și la 
Obor în București, dar care pleacă 
și spre magazinele din Londra. Ber
lin. Haga. Moscova.

Cum trăiesc țăranii din Grulu ? 
Dacă reporterii răspund la această 
întrebare după ce au intrat doar in 
casa unui om. care a cistigat 20 000 
de lei in trei luni, sau în altă casă, 
unde din 4 persoane, 2 lucrează la 
București, ar putea cădea in greșea
lă. Am intrat de aceea în casa unei 
cooperatoare cu 10 copii.

— O leacă, dacă nu vă supărați, 
să sting aragazul. întoarsă din bu
cătăria de vară, gazda, Maria Mihai

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE POPULARE A YEMENULUI

Excelenței Sale Domnului SALEM ROB AY A ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Democratice Populare a Yemenului
ADEN

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Populare a Yemenu
lui. am plăcerea să vă adresez felicitări cordiale și cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres continuu poporului 
yemenit prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile bune statornicite Intre țările noastre 
se vor dezvolta necontenit spre binele celor două popoare, triumfului luptei 
pentru pace, independență națională și progres în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Democratice 
Populare a Yemenului sărbătorește 
astăzi aniversarea unui eveniment 
fundamental al istoriei sale națio
nale : izbucnirea răscoalei oonulare 
anticolonialiste din toamna anului 
1963. care avea să ducă, dună patru 
ani de lupte eroice, la proclamarea 
independentei străvechiului terito
riu din sud-vestul Peninsulei 
Arabice cu capitala la Aden.

Țară cu o suprafață de 287 683 
km p și o populație de 1 700 000 
locuitori, R.D.P. a Yemenului a cu
noscut, în deceniul care s-a scurs 
de la victoria luptei de eliberare, 
un proces de ample prefaceri eco- 
nomico-sociale cu caracter progre
sist. La sfîrșitul anului 1969 au fost 
naționalizate băncile. întreprinderi
le străine, societățile de asigurări, 
transporturile maritime și comer
țul. O însemnătate deosebită a avut 
înfăptuirea reformei agrare, care a 
dus la lichidarea puterii marilor 
proprietari de pămînt și la crearea 
primelor cooperative agricole și 
ferme de stat.

în cadrul primului plan de treJ 
ani, au fost construite un combinat 
textil, întreprinderi de utilaje și 
materiale de construcție, mai mul
te fabrici ale industriei ușoare și 
s-au extins suprafețele agricole 
irigate. O sporire considerabilă a 
eforturilor de dezvoltare se înre
gistrează în cadrul actualului plan 
de cinci ani (1974—1978), care pre
vede un volum de investiții de

observatoarele-satelit, destinate as
tronomiei stelare. Instalate mult dea
supra atmosferei, ele pot studia ste
lele pe lungimi de undă care nu 
ajung niciodată la sol.

Astronautica este poate singurul 
domeniu în care ficțiunea de
pășește, intr-adevăr, realitatea. Ne- 
numărați autori vizionari descrise- 
seră descinderea omului pe Lună — 
dar nici unul nu prevăzuse că mi
lioane de oameni vor urmări în 
direct, în fața aparatelor de televi
ziune, sosirea acestora pe Selena și 
nici nu și-au imaginat vreodată că 
astronauții se vor plimba cu automo
bilul pe satelitul nostru. Și totuși, nu 
se poate spune că autorii de litera
tură științifico-fantastică erau lipsiți 
de premise pentru asemenea previ
ziuni ; automobilul pe Lună este o 
realizare care nu a depins de teoriile 
fizice cele mai noi. ci s-a bazat pe 
principii de mecanică, optică, meta
lurgie sau electricitate bine cunos
cute de toți inginerii. Atîta doar că 
aceste principii trebuiau puse în 
practică în condiții absolut noi : gra
vitate redusă sau nulă ; temperatură 
depășind punctul de topire al plum
bului sau inferioară celor mai aspre 
nopți polare ; presiune enormă sau 
vid absolut. Mai mult decit triumful 
teoriilor futuriste, astronautica a fost 
deci triumful tehnologiei.

Pe de altă parte însă, nici meca
nismele folosite, aliajele speciale, 
circuitele integrate etc n-ar fi avut 
gradul de perfecțiune actual fără 
zborurile interplanetare. în indus
tria spațială, cel mai mic element 
trebuie calculat, cîntărit, studiat, tes
tat, verificat pentru a rezista Ia acce
lerația lansării, Ia vibrație, la căl
dură, la vid, la radiații, la tensiuni 
— și totul cu o siguranță a funcțio
nării foarte ridicată. Astronautica, 
mai mult decit orice altă disciplină, 
a impus noțiunea de fiabilitate a 
unui mecanism.

Odată cu lansarea primilor sateliți, 
cunoașterea globului terestru s-a îm
bogățit cu o nouă dimensiune — 
aceea a unei perspective de ansam
blu. Niciodată pină atunci omul nu 
și-a putut contempla habitatul — un 
habitat căruia să-i poală sesiza mă
rimea comparativ cu planetele gi
gantice și mai ales eu imensitatea 
nelocuită a vidului sideral.

în domeniul meteorologiei, bună

— mamă a cinci fete și cinci băieți
— ne invită în casă. Cele patru în
căperi, curate ca oaharul — scoar
țele de pe pereții care mai miros 
încă a var proaspăt, cuverturile de 
pe paturi, cusăturile și îmoletiturile 
care acoperă mesele, lada studioului 

si televizorul, chiar si preșurile de 
pe jos („i-am învățat pe toți să se 
descalțe in hol. să-și rinduiască în
călțările aici, lingă frigider") — a- 
dună în ele nu numai însemnele 
vredniciei acestor oameni, ci si pe 
cele ale civilizației. ale bunului gust.

— Cum trăiesc oamenii din Gru
lu 7 o întrebăm pe gazdă.

— Cum se vede și de pe stradă 
și în case. La noi nu-i chiar ca la 
alții, că sîntem mai multi. Dar dacă 
muncești, ai I

Cum trăiau țăranii din Gruiu ? E 
greu să ne Imaginăm singuri. Pri
marul, tov. Aurelian Matei, om 

două ori mai mare decit în planul 
precedent.

Aceste realizări, obținute sub 
conducerea organizației unificate a 
Frontului Național, sînt o dovadă 
a hotărîrii poporului yemenit de a 
acționa neabătut pentru continua 
înflorire a țării sale, pentru con
solidarea independenței naționale și 
progres social.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele arabe, po
porul român urmărește cu viu in
teres eforturile poporului yemenit 
în direcția făuririi unei vieți noi. 
între Republica Socialistă România 
și R.D.P. a Yemenului s-au stator
nicit relații de colaborare priete
nească. întemeiate pe stimă și res
pect reciproc — relații care se dez
voltă an de an. Ca expresie a a- 
cestei conlucrări, au avut loc schim
buri de vizite la diverse niveluri, 
au fost Încheiate acorduri comer
ciale, de cooperare economică, de 
colaborare culturală și științifică. 
Specialiști români au participat la 
prospectarea unor importante re
surse naturale în R.D.P. a Yeme
nului și își aduc contribuția la mo
dernizarea unor exploatări agrico
le. Aceste exemple confirmă largi
le posibilități ce există pentru dez
voltarea continuă a colaborării ro- 
■mâno-yemenite. în avantajul am
belor țări și popoare, al păcii și în
țelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

oară, un singur clișeu permite să se 
cunoască starea atmosferică a unei 
întregi emisfere. Multiplicînd rele- 
veele devine posibilă urmărirea evo
luției sistemelor de nori pe întregul 
glob pSmîilteșe.' Vilrtte Speciale per
mit, pe de alia parte, cunoașterea 
globală a naturii terenurilor, a resur
selor subsolului, a avansării deser
turilor sau stării ghețurilor la poli. 
Dacă înaintea astronauticii cunoaș
terea noastră asupra Terrei era frag
mentară. astăzi ea este globală. Noi 
știm acum că omul trăiește pe o pla
netă foarte mică, fragilă și că el nu 
ar putea supraviețui decit în condi
țiile menținerii echilibrului precar 
ce există intre pămint, apă, aer. Sa
teliții geofizici fac posibilă cunoaște
rea, in orice moment, a parametrilor 
acestui echilibru.

Acum un an, N.A.S.A. și Acade
mia de științe a U.R.S.S. publicau o 
mare lucrare în 4 volume cuprin- 
zînd suma cunoștințelor de biologic 
și medicină spațială. în urmă cu 20 
de ani nu se știa nimic în legătură 
cu modul de a reacționa al unei 
ființe vii în condițiile lipsei de gra
vitație sau atunci cind este supusă 
unor variații brutale de temperatură, 
accelerației sau cind trăiește într-o 
atmosferă pe de-a-ntregul artificială. 
Astăzi se cunosc mai bine limitele 
omului și s-a constatat remarcabila 
sa adaptabilitate. Inima sa, de exem
plu, nemaiavînd de făcut eforturi 
pentru a pompa singele, se micșo
rează, dar ea iși recapătă repede mă
rimea la reîntoarcerea pe Pămint. 
Coloana vertebrală se alungește, de
oarece discurile vertebrale nu mai 
sint supuse forței gravitaționale care 
le comprimă. în fine, mai multe ex
periențe biologice au confirmat adap
tabilitatea vieții terestre în condiții 
spațiale. Celulele de plante și ani
male examinate la microscop se 
comportă normal și continuă să se 
reproducă. Grăunțele de orez plan
tate in condiții cosmice au germinat 
și au dat mlădițe normale, care, in 
absența gravitației, s-au orientat prin 
fototropism în direcția luminii. Mai 
mult, condițiile specifice zborurilor 
spațiale, viața în mediu închis, fără 
zi și fără noapte, au permis să se 
cunoască mai bine reacțiile fizice și 
fiziologice ale oamenilor trăind in 
ecosisteme închise. Alimentația as- 
tronauților a determinat progrese 
apreciabile în domeniul dieteticii. 
Au fost, de asemenea, puse la punct 
metode de analiză și aparate medi
cale care nu existau înainte, ca și 
modelul matematic al circulației 
sangvine. Și lista realizărilor tehni
co-științifice datorate astronauticii, 
cu aplicabilitate în „viața pămin- 
tcană", este mult mai lungă...

harnic, gospodar si priceput (așa e 
caracterizat de consătenii lui), ne-a 
înmînat un raport ținut în fata ale
gătorilor cu ocazia primirii premiu
lui I in întrecerea pentru gospodări
re și înfrumusețare pentru comuna 
cu cele mai bune rezultate economi
ce din tară. Spicuim din raport : 
„Sîntem astăzi milionari. Valoarea 
globală a producției se ridică la 25 
de milioane, iar averea obștească la 
aproape 50 de milioane. De unde am 
plecat 7 înainte de eliberare aveam 
3 scoli primare cu 3 învățători. 4 
prăvălioare. 3 cîrciumi. case învelite 
cu stuf, boli și mizerie".

...Ne-am despărțit de poștașul co
munei in fata brutăriei. Localul se 
închisese însă, iar noi ne-am mul
țumit cu niște covrigi. Era liniște, 
dar iată... Ce larmă se aude pe u- 
liți ? Ne-am lămurit pe dată. Din 
cele nouă școli ale comunei se re
vărsau în valuri pe șosele o parte 
din cei 1 200 de elevi citi are astăzi 
Gruiul. Se-nsera...

Gheorghe GRAURE 
Alexandru BRAD
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Intervenția reprezentantului României în Comitetul pentru 
problemele economiceproblemele

NAȚIUNILE UNITE. — De la tri
misul special : Luind cuvintul în ca
drul Comitetului pentru probleme 
economice al Adunării Generale, 

_ unde a început dezbaterea probleme- 
‘ lor de ordin general, reprezentantul 
tării noastre. Marian Chirilă. a arătat 
că acestui organ îi revine sarcina ur
gentă de a adopta măsurile menite 
să scoată din impas procesul tradu
cerii în viață a principiilor și obiecti
velor noii ordini economice interna
ționale.

în ceea ce privește cadrul de ac
țiuni pentru înfăptuirea noii ordini, 
a spus vorbitorul, poziția României 
este că negocierile trebuie să se des
fășoare in cadrul sistemului Națiu
nilor Unite, pornind de la faptul real 
că, în probleme de o asemenea an
vergură, toate statele trebuie să-și 
spună în mod egal opiniile. Delega
ția română consideră că la actuala 
sesiune incumbă comisiei să ajungă 
la conturarea măsurilor și a cadrului 
de lucru corespunzător, de natură să 
asigure continuarea și finalizarea ac
țiunilor pe tărimul comerțului, finan
țării. dezvoltării, accesului la știință 
și tehnologie, inclusiv buna pregătire 
a Conferinței O.N.U. în acest ultim 
domeniu, programată a avea loc în 
1979 și printre promotorii căreia se 
numără și România. Comitetului 
jientru probleme economice îi re
vine, totodată, sarcina de a sta
bili directivele politice necesare

pentru Intensificarea negocierilor în 
problemele dezvoltării agriculturii, 
industriei și transporturilor, proiecției 
mediului ambiant, energiei, exploa
tării bogățiilor mărilor și oceanelor 
etc. în toate domeniile menționate — 
a spus vorbitorul — apare oportună 
elaborarea unui document juridic, ac
ceptat de toate statele, sub forma 
unui cod al relațiilor economice in
ternaționale. conținind ansamblul 
coerent de norme și politici corelate 
pentru edificarea noii ordini, precum 
și mecanismele permițînd traducerea 
în viață a angajamentelor asumate.

în concepția țării noastre, a arătat 
vorbitorul, procesul edificării noii or
dini economice are. în esența sa. un 
caracter revoluționar, în sensul că 
este chemat să modifice radical ba
zele situației actuale, în sensul pro
gresului istoric. de clădire a unei 
lumi mai drepte, mai bune. România, 
care acționează pentru unitatea și so
lidaritatea țărilor în curs de dezvol
tare. a participat activ la recenta reu
niune ministerială a „Grupului celor 
77“. Reprezentantul român a arătat 
că o importantă deosebită pentru ela
borarea măsurilor privind' strategia 
și tactica acțiunilor viitoare ar avea-o 
realizarea, in procesul pregătirii se
siunii speciale a Adunării Generale a 
O N.U. din 1980. a unei reuniuni la 
nivel înalt a țărilor in curs de dez
voltare. organizată eventual în cola
borare cu țările nealiniate.

Dezbaterile din Adunarea Generală

BELGRAD 13. — Trimisul special 
Agerpres. S. Morcovescu. transmite : 
Plenara reuniunii reprezentanților 
țărilor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa de la Belgrad a analizat, în 
ultimele ședințe, evoluția relațiilor 
economice, tehnico-științifice pe con
tinentul european, rezultatele obți
nute în procesul de punere în apli
care a prevederilor Actului final, 
măsurile concrete și eforturile ce 
trebuie întreprinse pentru a se da 
un conținut nou procesului de dez
voltare si diversificare a raporturi
lor de cooperare între toate țările 
participante. Pe această temă au 
luat cuvîntul delegațiile Austriei, 
Canadei. Belgiei, Finlandei. Franței, 
Iugoslaviei, Olandei, U.R.S.S., Spa
niei, Portugaliei. S.U.A.. României.

în intervenția sa. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti. a subliniat că domeniul coope
rării economice, științifice si tehnice 
în Europa constituie o componentă 
activă a procesului de securitate si 
destindere pe continent. Referindu- 
se la activitatea României de pu
nere în aplicare a prevederilor Ac
tului final, vorbitorul a relevat că 
tara noastră acordă o importantă de
osebită încheierii de acorduri econo
mice si comerciale pe termen lung 
și că încheierea unor astfel de a- 
corduri a fost rezultatul întrevederilor 
și convorbirilor avute de șeful sta
tului român, președintele Nicolae 
Ceausescu, cu șefi de state și de 
guverne din multe țări europene. O 
cooperare economică stabilă si 
toasă reclamă. în concepția 
noastre, luarea în considerare 
tereselor și nevoilor fiecărui

ner, a stadiului de dezvoltare a fie
cărei țâri. Pornind de la prevederile 
Actului final, de la rezultatele ob
ținute pînă acum, delegatul român a 
menționat necesitatea adoptării unor 
acțiuni concrete la actuala reuniune, 
care să contribuie la dezvoltarea co
operării industriale, a colaborării în 
domeniul cercetării si informației 
Științifice si tehnice, in domeniul a- 
griculturii. Interesată în dezvoltarea 
cooperării în alte domenii de impor
tanță majoră. România sprijină ini
țiativele sovietice pentru organizarea 
unor conferințe general-eurOpene în 
problemele mediului înconjurător, 
transporturilor si energiei.

în continuare, reprezentantul ro
mân a prezentat poziția și contribu
ția tării noastre în domeniul dezvol
tării cooperării economice si tehnice 
bi și multilaterale între țările balca
nice. precum și în cadrul Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa. El 
a subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor țărilor europene, inclusiv 
în cadrul actualei reuniuni, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, menită să contri
buie la solutionarea problemelor e- 
conomice 
nirea, la 
conomice 
voltare.

Șefii delegațiilor Iugoslaviei 
Turciei au evidențiat rezultatele ob
ținute în dezvoltarea colaborării pe 
plan balcanic și și-au exprimat spe
ranța că actuala reuniune va adopta 
hotăriri care să contribuie. la conti
nuarea si dezvoltarea cooperării eco
nomice si tehnico-științifice în a- 
ceastă parte a lumii.

majore ce confruntă ome- 
accelerarea dezvoltării 
a tarilor în curs de

e- 
dez-

și

Intilnirea prietenească dintre reprezentanții
tineretului român și sovietic

Seara, la clubul „F. E. Dzerjinski11 
din localitate, formațiile artistice ale 
Ansamblului C.C. al U.T.C. au oferit 
un spectacol de gală, mult apreciat 
de sutele de tineri spectatori.

în cursul aceleiași zile, conduce
rile delegațiilor U.T.C. și 
s-au întîlnit cu ziariștii.

Răspunzînd întrebărilor 
de reprezentanți ai presei, 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Nicu Ceaușescu și 
Radu Enache, secretari ai C.C. al 
U.T.C., precum și V. Grigoriev, secre
tar al C.C. al U.T.C.L., și V. Gu
seinov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din R.S.S. Azerbaidjană, 
s-au referit la importanța acestei 
întilniri de tineret, au reliefat con
tribuția acesteia la întărirea si dez
voltarea prieteniei și colaborării din
tre tineretul țărilor noastre.

Seara, C.C. al U.T.C.L. din R.S.S. 
Azerbaidjană a oferit o recepție în 
onoarea delegației române. Recepția 
s-a desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Joi, m 
capitala R.S.S. Azcrbaidjene au con
tinuat manifestările din cadrul întil- 
nirii prietenești a tineretului român 
și tineretului sovietic.

Schimbul de opinii dintre repre
zentanții tinerei generații din cele 
două țări a avut loc atit în cadrul 
dezbaterilor prilejuite de seminarul 
consacrat unor probleme actuale ale 
dezvoltării și adincirii pe mai departe 
a legăturilor de prietenie și colabo
rare dintre U.T.C. și U.T.C.L., cit și 
cu ocazia unor întîlniri cu tineri so
vietici și a unor vizite in întreprin
deri și instituții din Baku.

în aceeași zi, conducerea delegației 
române de tineret a avut o intîlnire 
la Asociația de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea din R.S.S. 
Azerbaidjană cu reprezentanți ai 
conducerii acestei asociații.

în ultima zi a programului de ma
nifestări din capitala R.S.S. Azer- 
baidjene au avut loc, de asemenea, 
festivitățile de închidere a Clubului 
delegației noastre și a Zilelor filmu
lui românesc pentru tineret.

U.T.C.L.

adresate 
tovarășii

Primul ministru al Franței propune 
extinderea programului de redresare 

a economiei

sănă- 
tării 

a in- 
parte-

PARIS. — Este necesar încă un an 
de eforturi pentru a consolida o 
redresare economică ce rămîne insu
ficientă si mai ales fragilă — a 
afirmat primul ministru al Franței. 
Raymond Barre, care este si minis
tru de finanțe, prezentînd în fata 
deputatilor Adunării Naționale pro
iectul de buget ne anul 1978.

Politica de redresare — a apreciat

trebuie să fie limi-vorbitorul — nu
tată la domeniul preturilor, ci tre
buie să se extindă asupra ansamblu
lui activităților economice si sociale, 
îndeosebi asupra problemelor șoma
jului. care continuă să fie îngrijoră
toare. în cifre brute. în pofida va
riațiilor sezoniere, șomajul în Fran
ța progresează, cifrîndu-se la 1.2 mi
lioane de persoane.

NAȚIUNILE UNITE. — în penul
tima zi a dezbaterilor de politică 
generală au luat cuvintul reprezen
tanții unor state în curs de dezvol
tare.

Au fost abordate probleme de in
teres specific pentru aceste țări,, o 
atenție deosebită acordîndu-se, în 
mod firesc, necesității lichidării ac
tualei împărțiri a lumii în bogați și 
săraci. S-a evidențiat. încă o dată, 
că „pacea și securitatea nu pot fi 
garantate într-o lume în care ma
joritatea omenirii duce lipsă de mij
loacele cele mai elementare de trai, 
în timp ce sînt irosite miliarde pe 
armamente11 (Archibald Mogwe. mi
nistrul de externe al Botswanei) si 
s-a reafirmat că unica soluție o con
stituie crearea unei noi ordini eco
nomice internaționale „bazate pe 
justiție socială și respectul demni
tății umane, pe echitate. egalitate 
deplină si cooperare intre state, pe 
dreptul inalienabil al popoarelor de 
a-și exercita suveranitatea totală și 
permanentă asupra resurselor lor 
naturale11 (Paulo Jorge, ministrul de 
externe al Angolei).

Ufi alt grup de probleme dezbătu
te au fost cele referitoare la situa-

ția de pe continentul african, subli- 
niindu-se că „apartheidul constituie 
o crimă împotriva umanității, o se
rioasă amenințare la adresa păcii și 
ca atare 
Muganga, 
Burundi), 
cesitatea 
solidare pentru a se pune capăt do
minației regimurilor rasiste din 
Zimbabwe, Namibia, Africa de Sud11. 
(Lionel d’Alva, ministrul de externe 
din Sao Tome și Principe), ca si a 
unor „acțiuni drastice din partea tu
turor statelor pentru lichidarea de
finitivă a activității mercenarilor1’, 
(ministrul de externe al Beninului. 
Michel Alladaye).

Problema bazelor militare străine 
pe teritoriul altor state. în special 
al țărilor mici, „care amenință sau 
subminează nu numai independența 
acestora, ci și independenta țârilor 
vecine și. in general, securitatea in
ternațională11. a fost ridicată de mi
nistrul de externe al Libiei, Aii Ab- 
dussalam Treiki. El s-a pronunțat 
pentru lichidarea bazelor străine și 
retragerea flotelor militare din zona 
Mediteranei.

trebuie eliminat*1. (Albert 
ministrul de externe din 
relevindu-se. totodată, ne- 
..intensificării eforturilor

Hotăriri adoptate de noua 
conducere a R. A. Yemen

SANAA 13 (Agerpres). — întruni
tă in urma asasinării președintelui 
Consiliului Comandamentului, 
him Mohammed Al-Hamadi. 
fratelui acestuia. Abdallah 
madi. noua conducere a R.A. Yemen 
a hotărît ca guvernul să rămînă ne
schimbat sub conducerea premieru
lui Abdel-Aziz Abdel-Ghani.

Pe de altă parte, un comunicat, 
difuzat de Ministerul Afacerilor Ex
terne. menționează că R.A. Yemen 
va respecta Carta O.N.U.. Carta Li
gii Arabe și nu va fi făcută nici o 
schimbare în politica internă sau ex
ternă a țării.

Joi, la Sanaa au avut loc funera
liile naționale ale fostului președinte 
Ibrahim Hamadi și ale fratelui său, 
It. col. Abdallah Al-Hamadi, asasinați 
marți în împrejurări încă neelucida
te. La funeralii au luat parte noul sef 
al statului, Ahmed Hussein Al 
Ghashmi, membri ai guvernului.

Ibra- 
și a 

Al-Ha-

agențiile de presă transmit
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Colaborarea româno-po- 
lonă în domeniul industriei 
Chimice Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, Piotr 
Jaroszewicz, l-a primit pe ministrul 
industriei chimice, Mihail . Florescu, 
ăflat în vizită în Polonia. în timpul 
convorbirii au fost abordate proble
me privind 
și mai ales 
zării dintre 
României și

dezvoltarea colaborării 
a cooperării și speciali- 
industriile chimice ale 
Poloniei.

Cu prilejul Zilei urmatei 
Republicii Socialiste Româ- 
Hiar ata?alu' militar la Budapesta, 
colonel loan Pușcaș, a depus coroane 
de flori la- monumentele eroilor ro
mâni. căzuți în războiul antihitlerist, 
din localitățile Debrecen și Nyiregy- 
haza.

In cadrul manifestărilor dedi
cate centenarului Independenței 
de stat a României, la Bratisla
va a fost inaugurată o expozi
ție de tapiserie românească. La 
vernisaj au participat O. Racz, 
adjunct al ministrului culturii 
al R.S. Slovace, I. Lorincz, pre
ședintele Uniunii artiștilor plas
tici din Slovacia, reprezentanți 
ai vieții cultural-artistice, 
bri ai corpului consular.

★

La Biblioteca română 
New York a avut loc o
rotundă pe tema „Tradițiile la
tine in cultura si civilizația ro
mânească", la care a participat 
grupul de istorici români aflat 
in S.U.A. pentru o serie de con
ferințe. Auditoriul a urmărit cu 
atenție expunerile^ prof. Ștefan 
Ștefănescu, dr. ' “ 
deanu, dr. Al. 
Stanciu.

mineri au fost scoși la suprafață. 
Patru mineri și-au pierdut viața, iar 
unul continuă să se afle în mină. 
Pentru salvarea sa au fost întreprin
se măsuri de urgență.

mem-

din 
masă

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a avut loc o 
ședință solemnă a Comitetului spe
cial al O.N.U. împotriva apartheidu
lui, cu prilejul „Zilei de solidaritate 
cu deținuții politici din Africa de Sud“.

într-un mesaj adresat de secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, se spune. între altele, că gu
vernul sud-african trebuie să pună 
capăt actelor de represiune si să e- 
libereze pe toți deținuții politici, ca 
o condiție prealabilă a soluționării 
pașnice a situației

★

într-o declarație, 
la O.N.U. de țările 
celebrării „Zilei de 
deținuții politici din Africa de Sud", 
se arată că guvernele „celor nouă11 
cer încă o dată autorităților Africii 
de Sud să renunțe la constrîngeri. 
care nu pot decit să întrețină ura si 
să alimenteze violenta, cum o dove
desc evenimentele care îndoliază 
această țară.

din această tară.

dată publicității
C.E.E. cu prilejul 

solidaritate cu

problemă
Unul din reperele fundamentale 

ale dezbaterii de politică generală 
în plenul actualei sesiuni a fost, 
fără ■ îndoială, sublinierea imperati
vului absolut al urnirii din punctul 
mort si realizării de pași efectivi 
înainte în rezolvarea unei proble
me de mult scadentă si de hotărî- 
toare însemnătate pentru soarta o- 
menirii : dezarmarea.

In multe din cuvîntările rostite 
și-a găsit expresie regretul profund 
că, deși încă din primele rezoluții 
adoptate la Națiunile Unite au fost 
reafirmate necesitatea dezarmării ’ și 
răspunderea ce revine organizației in 
această privință : deși de mai bine 
de un deceniu și jumătate se des
fășoară negocieri în cadrul Comite
tului de la Geneva, al cărui mandat 
încredințat de O.N.U. prevede toc
mai elaborarea si adoptarea de mă
suri concrete pe linia reducerii și, 
în cele din urmă, eliminării arsena
lelor statelor, in primul rind a ar
senalelor nucleare ; deși. în fine, s-au 
adoptat unele măsuri parțiale, pro
liferarea armamentelor, atît pe ori
zontală (pe plan cantitativ), cît și pe 
verticală (pe plan calitativ), a con
tinuat si continuă fără întrerupere, 
absorbind imense resurse si primej
duind grav viitorul popoarelor, asu
pra cărora mențin o gigantică „sabie 
a lui Damocles11 atomică.

în diverse intervenții au fost date 
și cifre edificatoare asupra propor
țiilor fără precedent atinse de cursa 
înarmărilor. S-a arătat, astfel, că în 
lume există la ora actuală echivalen
tul a circa 1 000 000 de bombe de ti
pul celei de la Hiroșima. O singu
ră bombă cu hidrogen — 20 de me- 
gatone — întrece de 10 ori ca for
ță explozibilă totalitatea bombelor 
folosite de S.U A. în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Sumele 
cheltuite anual pentru crearea de noi

DAMASC 13 (Agerpres). — Preșe
dintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
avut o întrevedere cu Yasser Ara
fat. președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, consacrată unei tre
ceri detaliate în revistă a ultimelor 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu.

★

Abdel Mohsen Abu Mayzar, mem
bru al delegației O.E.P. la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U., a de
clarat că propunerile recente ale co
președinților Conferinței de la Ge
neva asupra Orientului Mijlociu in
clud indicii pozitive privind dreptu
rile legitime ale poporului 
nean. •

Egiptului, a declarat că „în prezent 
lucrurile se îndreaptă pe calea care 
duce la Geneva11. Subliniind că efor
turile care se desfășoară în prezent 
tind spre convocarea Conferinței de 
la Geneva înainte de sfîrșitul anului 
curent, șeful diplomației egiptene a 
adăugat însă că „această conferință 
nu va constitui decit începutul unei 
dezbateri intensive, care va îngloba 
toate subiectele avînd legătură cu 
soluționarea justă și globală11 a con
flictului din Orientul Mijlociu.

Yokohama și Constanța 
— orașe înfrățite. Yok°- 
hama a avut loc ceremonia semnă
rii protocolului de înfrățire a orașe
lor Yokohama și Constanța. Primarii 
celor două orașe, Ichio Asukata și 
Gheorghe Trandafir, au subliniat im
portanța acestui act pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie româno- 
japoneze.

Programul de lucru pen- 
tru aplicarea acordului între guver
nul României și guvernul Belgiei 
privind cooperarea in domeniul ști
ințelor medicale și sănătății publice 
a fost semnat la Bruxelles.

palesti-

după un 
vizită în

CAIRO. — întors la Cairo 
turneu în S.U.A. și o scurtă 
Franța, Ismail Fahmi, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
în cadrul unei convorbiri avute 
ziariștii, președintele S.U.A., Jirrtmy 
Carter, a declarat că aprobarea pro
punerii americane privind reprezen
tarea palestinenilor la Conferința de 
la Geneva constituie un prim pas 
spre o reglementare în Orientul 
Mijlociu si că relevă progrese spre 
Conferința de la Geneva.

cu Contacte iugoslavo-ame- 
tiCUne* •Secretarul federal pentru 
apărarea națională al 
slavia, Nikola Liubicici, 
vorbiri 
S.U.A., 
vizită 
fruntea 
mericane.

R.S.F. Iugo- 
a avut con- 

cu ministrul apărării al 
Harold Brown, aflat într-o 
oficială în Iugoslavia în 

unei delegații militare a-

A doua reuniune la nivel 
înalt a reprezentanților guvernului 
spaniol și ai principalelor partide 
politice reprezentate în parlament, 
consacrată examinării unui program 
de reforme politice, pregătit de gu
vernul premierului Adolfo Suarez, 
s-a desfășurat joi la Madrid. La pri
ma reuniune, 
duminică, s-a 
între părți în 
sociale.

desfășurată simbătă și 
ajuns la o înțelegere 

probleme economice și

Paul Cernovo- 
Duțu, dr. Ion

chino—vest-
Sien-nien, vicepre-

Convorbiri 
germane. Li 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a avut o convorbire cu 
Hans-Dietrich Genscher, vicecance
lar și ministru de externe al R. F. 
Germania, care efectuează o vizită 
în R. ~ ’ -----
avut, 
Huan 
terne.

Premiul Nobel pentru 
medicină pe 1977 a fost atri
buit doctorilor Rosalyn Yalbw, Ro
ger Guillemin și Andrew Schally, din 
S.U.A., s-a anunțat la Stockholm. 
Reprezentantul juriului a precizat că 
dr. Yalow a primit această distincție 
„pentru dezvoltarea pe care a impri
mat-o determinării radioimunologice 
a hormonilor peptidici", iar dr. Guil
lemin și Schally „pentru studiile lor 
asupra producției de hormoni pepti
dici în creier11.

P. Chineză. H. D. Genscher a 
de asemenea, convorbiri cu 

Hua, ministrul afacerilor ex-

0 nouă rundă de trata
tive în vederea încheierii unui 
acord de cooperare științifică și teh
nică între R. D. Germană și R. F. 
Germania a avut loc la Berlin. Tra
tativele vor fi continuate in decem
brie, la Bonn.

Președintele Braziliei, 
Ernesto Geisel, l-a numit în funcția 
de ministru al apărării pe Fernando 
Belfort Bethlem, comandantul corpu
lui III de armată. El succede Iul 
Sylvio da Frota, recent demisionat, 
în legătură cu aceasta, armata de 
uscat și alte unități militare și de 
poliție au fost consemnate în ca
zărmi pînă la noi ordine.

Accident minier. Dupâ cum 
relatează agenția poloneză P.A.P., 
în mina „Emokowice11, la o adîncime 
de 850 metri, s-a produs o prăbu
șire care a surprins în subteran 17 
mineri. în urma măsurilor luate, 12

Problema Eritreei. Consi- 
liul militar administrativ provizoriu 
al Etiopiei este hotărît să obțină so
luționarea pașnică a problemei E- 
ritreei, o moștenire a regimului feu- 
dal-monarhic, a cărui politică a dus 
la apariția unei mișcări separatiste 
în această provincie nordică — a 
declarat Atnafu Abate, prim-vice- 
președinte al consiliului.

REPERE PRIORITARE PE AGENDA SESIUNII O.N.U.

arzătoare a cărei soiudonare no mai suferă aminare: DHARMAREA
arme, nucleare și clasice, pentru alte 
dotări militare se ridică Ia circa 
330—350 miliarde de dolari. Sînt les
ne de înțeles, in aceste condiții, conse
cințele negative adinei asupra econo
miei mondiale ale cursei înarmări
lor. efectele extrem de dăunătoare 
asupra păcii si securității mondiale.

Multi vorbitori s-au sprijinit in cu
vîntările lor pe faptele și situațiile

tare, fiind, totodată, echivalent cu 
produsul național brut anual al tu
turor țărilor Americii Latine, Africii 
și Orientului Mijlociu. Mulți vorbi
tori au reliefat, in imagini impre
sionante ce schimbări s-ar pro
duce in actuala fizionomie a lumii 
dacă măcar o parte din enormele re
surse materiale și umane irosite pe 
armamente ar fi folosite în scopul

mării. Unei asemenea cerințe îi co
respunde publicarea, chiar in aceste 
zile, a primei ediții — pe 1976 — a 
anuarului O.N.U. cu privire la dezar
mare, rezultat al unei acțiuni pe li
nia acestei idei românești^ înscrisă ca 
un punct distinct în documentul de 
poziție din 1975 și promovată și de 
alte state, de a se asigura o largă 
informare asupra situației în dome

rente acestei probleme, cu prioritate 
dezarmarea nucleară, fiindu-le, tot
odată, rezervate nu mai puțin de 
două treimi din timpul alocat pen
tru dezbateri in comisia I a Adu
nării Generale (comisie ce se ocupă 
cu oroblemele politice).

Discuții însă s-au mal dus, dar — 
așa cum s-a văzut — fără rezultate 
pa’pabile. Esențial este, așa cum s-a

Dezbaterile de politică generală au relevat un tablou zguduitor al poverilor și pericolelor 
generate de cursa înarmărilor:
• 330-350 MILIARDE DE DOLARI cheltuiți pentru perfecționarea mijloacelor de distrugere
• In lume există astăzi echivalentul a circa 1000000 DE BOMBE ATOMICE „tip Hiroșima“
• Cheltuielile militare întrec DE DOUA ORI CHELTUIELILE MONDIALE PENTRU SĂNĂTATE 

și DE 15 ORI ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare
Singura soluție - realizarea unei cotituri, de la vorbe la măsuri ferme, efective de dezarmare
CONFIRMĂRI ALE JUSTEȚEI ȘI REALISMULI I PROGRAMM CONCRET SUSȚINUT DE ROMÂNIA SOCIALISTĂ
dezvăluite în raportul secretarului 
general al O.N.U. pe marginea aces
tor consecințe, înjocmit ca rezultat, 
după cum se știe, al unei inițiative 
românești, de un grup de experți, 
sub președinția tării noastre. Datele 
cuprinse în raportul amintit (care 
reprezintă de fapt aducerea la zi a 
studiului din 1970 pe aceeași temă), 
ca și altele citate în timpul dezbate
rilor arată, de pildă, că totalul chel
tuielilor militare anuale întrece de 
două ori cheltuielile pentru sănătate 
pe plan mondial și de 15 ori ajuto
rul acordat țărilor în curs de dezvol-

dezvoltării, al lichidării decalajelor 
economice sub toate aspectele în care 
se manifestă : foamete, boli, analfa
betism, mizerie.

în situația existentă, popoarele, o- 
pinia publică au tot dreptul să fie 
ținute îndeaproape la curent cu mer
sul tratativelor de dezarmare, ca și 
cu efectele nefastei spirale a înarmă
rilor, pentru că popoarele sînt pri
mele — așa cum România socialistă, 
prin glasul președintelui ei, a susți
nut întotdeauna — care resimt aceste 
efecte și lor le revine de spus un 
cuvint hotărîtor în realizarea dezar-

niul înarmărilor, contribuindu-se ast
fel la antrenarea întregii opinii pu
blice la realizarea de progrese reale 
pe calea dezarmării generale, în pri
mul rind a celei nucleare.

Ponderea ce a căpătat-o această 
problemă in conștiința popoarelor, 
acuitatea ei. îngrijorarea tot mai pu
ternică ce se manifestă în lume sl 
de care nici un guvern nu poate face 
abstracție se reflectă, de altfel. în 
însusi faptul că dezarmarea generală 
formează unul din punctele distincte 
principale ale ordinii de zi a ac
tualei sesiuni, diferitelor aspecte afe-

arătat în multe din intervențiile din 
plenul adunării, să se producă o c1- 
titură radicală in această chestiune. 
Or, cadrul optim pentru o asemenea 
cotitură îl poate constitui sesiunea 
specială din mai—iunie 1978 a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării. Este o ocazie istorică, pe 
care, după cum au arătat un șir de 
vorbitori, omenirea nu-și poate per
mite să o piardă, un prilej unic de 
a păși într-o eră nouă de negocieri 
— era dezarmării concrete, reale, sub 
control internațional, strict și efica
ce. Și constituie, neîndoios, una din

caracteristicile pozitive ale actualei 
sesiuni că o bună parte a capitole
lor din intervenții referitoare la de
zarmare au fost orientate tocmai spre 
necesitatea unei pregătiri cît mai te
meinice a sesiunii speciale. Aici se 
consideră că. dună adoptarea ordinii 
de zi provizorii a sesiunii speciale, 
revine comitetului pregătitor al aces
tei sesiuni să treacă, pe baza unor 
discuții largi, care să evite practica 
blocurilor, a grupărilor închise, la e- 
laborarea concretă a proiectelor de 
documente — Declarația privind de
zarmarea, Programul de ’ acțiune, 
structurile de negociere — pentru a 
se asigura acestofa un conținut cît 
mai corespunzător.

în acest sens, se cuvine a releva 
interesul și aprecierea de care se 
bucură pozițiile țării noastre cu pri
vire la căile efective ale realizării 
dezarmării si. în primul rînd. a de
zarmării nucleare, în spiritul progra
mului concret de măsuri practice si 
eficiente prezentat la Congresul al 
Xl-lea al partidului, care a stat la 
baza documentului difuzat cu doi ani 
in urmă la O.N.U.

Ar fi de neconceput ca omul seco
lului XX, care a pășit pe Lună, a 
descătușat energia atomică și a rea
lizat computerele să nu poată între
prinde acțiuni reale de oprire a înar
mărilor, de dezangajare militară și 
dezarmare. Așa cum reiese și din a- 
naliza dezbaterilor actualei sesiuni, o 
asemenea perspectivă este pe deplin 
realistă cu condiția ca statele să-și 
manifeste voința politică — iar 
O.N.U. reprezintă fără îndoială forul 
cel mai adecvat și cuprinzător în a- 
cest sens — ca forțele sociale cele 
mai largi să-și unească eforturile și 
să acționeze cu fermitate.

R. CAPLESCU 
New York

DE PRETUTINDENI
• DIN REZIDUURI - 

ENERGIE ELECTRICA. 
La Budapesta a început con
struirea unui incinerator de re
ziduuri menajere cu o capacita
te de 1 200 tone zilnic, pentru 
producerea de energie electri
că. Construcția va fi dată in 
funcțiune în anul 1981. Incinera
torul va funcționa în sistem în
chis, astfel că nu va polua at
mosfera capitalei ungare. Intru- 
cit incineratorul va neutraliza 
doar 60 la sută din deșeurile 
orașului, se preconizează con
struirea unui al doilea obiectiv 
de același fel.

• ELECTROZI ÎMPO
TRIVA DURERII. Pentru 
tratarea celor mai diverse du
reri cronice, în S.U.A. se expe
rimentează în prezent metoda 
stimulării electrice, care constă 
în implantarea unor electrozi 
fie în coloana vertebrală, fie pe 
nervii periferici. Electrozii sînt 
activați de către pacient cu aju
torul unui emițător radio. Po
trivit specialiștilor, această nouă 
tehnică, prin care durerile pot fi 
calmate in proporție de 70—90 
la sută, va permite bolnavilor 
să renunțe la folosirea analgezi
celor și să ducă din nou o viață 
normală,

• CRAMĂ LA DOMI
CILIU. Păstrarea și „îmbătrî- 
nirea“ vinului reclamă o perfec
tă izolare și o temperatură con
stantă între 4 și 12 grade. Intru- 
cit aceste condiții în general nu 
sint întrunite în imobilele mo
derne, o societate franceză a pus 
la punct o adevărată „cramă de 
apartament11. Ea are aspectul și 
dimensiunea unui frigider, cu o 
capacitate de 100—200 de sticle, 
care asigură conservarea și pro
cesul de îmbătrinire a vinului.

• BICENTENARUL 
„SCALEI" DIN MILANO. 
O reprezentație cu opera „Don 
Carlos11 de Verdi va deschide la 
7 decembrie stagiunea jubiliară 
care va marca bicentenarul „Sca
lei11 din Milano. în loc să dureze, 
ca obișnuitele stagiuni pînă în 
luna mai a anului viitor, sta
giunea bicentenarului se va pre
lungi pînă la sfirșitul lui decem
brie 1978. în program figurează 
13 opere clasice, 12 concerte 
simfonice, 9 balete, care se vor 
bucura de participarea unor 
iluștri interpret! din diferite 
țări. Ca invitată la bicentenar, 
Opera din Viena va interpreta 
„Fidelio11 de Beethoven, sub ba
gheta Iul L. Bernstein.

• TRATAMENT PEN
TRU OBEZI. Cazurile de obe
zitate rebelă sînt tratate într-un 
spital din Londra prin blocarea 
maxilarelor. Pacienților — un 
mare număr de persoane cu o 
greutate de 100 la sută superioa
ră celei normale — li s-a cu
sut, cu fire metalice, maxilarul 
superior de cel inferior — in 
așa fel încit să împiedice orice 
fel de masticație. Obezii spita
lizați erau hrăniți cu un lichid 
vitaminizat, conținind mai ales 
lapte, suc de roșii și de fructe, 
în total 800 de calorii zilnic. 
Rezultatele au fost foarte bune. 
Doar cîțiva pacienți au suferit 
de o iritare a gingiilor sau de o 
anchilozare trecătoare a mușchi
lor maxilari.

• UN PEȘTE CU PA
TRU OCHI. în Voivodina 
(R.S.F. Iugoslavia) a fost pes
cuit, din Dunăre, un pește ce 
constituie o enigmă pentru ihtio- 
logi : el este înzestrat cu patru 
ochi, doi de mărimea ochiului 
de vițel, plasați la locul obiș
nuit, și alți doi mai mici, pe 
partea superioară a capului. 
Peștele cîntărește 9 kg, are spi
narea asemănătoare cu a crapu
lui și întreg corpul acoperit cu 
solzi. Exemplarul a fost expediat 
spre cercetare Institutului bio
logic al Universității din Bel
grad.

• AVION CU... PE
DALE. Doi americani, P. Mac- 
Crady șl B. Allen, au reușit să 
construiască un avion propulsat 
cu forța musculară. Denumit 
„Grassamer Condor11, avionul are 
o configurație de tipul „canar11, 
cu un ampenaj curios, ce in
clude un plan echilibrator plasat 
în față la înălțimea ochilor pilo
tului. Aparatul cîntărește doar 
40 kg. Avionului i-au trebuit 6 
minute pentru un zbor de 2 300 
m. Deși constituie o performan
ță, acest tip de avion presupune 
un mare efort nu numai psihic — 
pentru conducere, ci și fizic — 
pentru propulsare. Specialiștii 
consideră performanța lui 
„Grassamer Condor11 un succes, 
un pas spre realizarea visului 
lui Icar de a zbura prin propriile 
forțe.

• TEMPLUL LUI PTO- 
LEMEU AL ll-LEA, faraon 
al Egiptului între 181 și 145 
î.e.n., a fost descoperit în cursul 
unei expediții la Luxor, in Egip
tul superior. Templul, foarte 
bine păstrat, este construit în 
incinta altuia, dedicat zeității 
Mot. Au mai fost scoase la lu
mina zilei și alte vestigii va
loroase, ca de pildă două statui 
ale lui Ramses al III-lea și 
porți din timpul dinastiei a 25-a.

• COSMONAUTII 
FRANCEZI. Revista „Science 
et avenir11 publică lista și foto
grafiile primilor cosmonauți 
francezi : 4 bărbați și o femeie, 
selecționați din 133 de volun
tari : un inginer, un cercetător 
în domeniul rachetelor și echi
pamentului spațial, un doctor in 
geologie, un specialist în ocea- 
nologie și mediul marin și o 
asistentă universitară. Selecțio
nați de Centrul național de stu
dii spațiale, acești cosmonauți 
vor zbura în 1980 la bordul pri
mului laborator orbital euro
pean „Spacelab11. Pînă atunci îl 
așteaptă un antrenament intens.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : Cod 71341, București Plata Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din tntreprlnderi și tnstitutil. în străinătate, abonamentele se fac ptln ILEX1M — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


