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Ieri și-o început lucrările în prezența
tovarășului Nicolae Ceausescu

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
A CRUCII ROȘII

In prezenta președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-au inaugurat, simbătă. 
15 octombrie, la Palatul Republicii, lucrările celei de-a 
XXIII-a Conferințe Internaționale a Crucii Roșii.

Deschiderea de către șeful statului român a lucrărilor 
acestei importante reuniuni relevă cu pregnantă prețuirea 
deosebită pe care tara noastră o acordă activității mișcării 
internaționale a Crucii Roșii, rolului ei umanitar, nobilei 
sale misiuni consacrate binelui si fericirii omului.

împreună cu președintele Nicolae Ceaușescu au luat 
parte. La ceremonia deschiderii lucrărilor conferinței, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu. Ștefan 
Voitec. Cornel Burtică. Gheorghe Cioară. Ion Dincă. Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas, Ion lonită. Petre Lupu. Paul 
Nieulescu. Gheorghe Pană, Dumitru Popescu. Gheorghe Ra
dulescu. I,conte Răutu, Iosif Uglar, Iosif Banc. Ion Coman, 
Teodor Coman. Mihai Dalca. Miu Dobrescu. Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Constantin Dăscălescu. Aurel 
Duma. Ion Stănescu.

Erau de fată membri ai guvernului, reprezentanți ai unor 
organizații de masă si obștești, ai organizațiilor centrală 
Si locale de Cruce Roșie din tara noastră, medici si cadre

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

CANDIDAȚI! FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
-cei mai buni dintre cei mai buni cetățeni

Domnilor conducători ai organi
zațiilor internaționale de Cruce 
Roșie,

Doamnelor și domnilor,
Tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut ca, 

în numele Consiliului de Stat, al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, precum și al meu perso
nal, să exprim bucuria pentru fap
tul că Bucureștiul, Capitala patriei 
mele, este gazda acestei importante 
reuniuni internaționale și să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor 
participanților la lucrările celei 
de-a 23-a Conferințe Internaționale 
a Crucii Roșii, un călduros salut și 
cele mai bune urări de succes. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Lucrările Conferinței Internațio
nale a Crucii Roșii se desfășoară 
într-o perioadă în care omenirea 
este confruntată cu probleme de o 
deosebită complexitate — de ordin 
politic, economic și social — cînd 
pe plan mondial continuă să exis
te zone de conflicte și încordare, 
inclusiv ciocniri armate între state. 
O serie de realități dureroase ale 
zilelor noastre, cum sînt înapoie
rea economică, foametea, subnutri
ția, bolile, provoacă încă mari su
ferințe a zeci și zeci de milioane 
de oameni, lovesc puternic ființa 
umană pe întinse zone ale planetei 
noastre.

Iată de ce România consideră că 
pe prim plan în viața internațio
nală trebuie pusă unirea forțelor 
înaintate, progresiste, a eforturilor 
popoarelor pentru soluționarea tu
turor acestor grave probleme. în 
interesul maselor largi populare, 
al cooperării între națiuni, în ve
derea realizării progresului, bună
stării și fericirii întregii omeniri, 
a păcii în lume. (Aplauze puterni
ce, prelungite). Acestui țel nobil 
țara noastră îi consacră consecvent 
întreaga sa activitate internă și in
ternațională.

în același timp, Republica So

cialistă România este angajată în
tr-o amplă operă de făurire a unei 
societăți noi, de construcție a unei 
civilizații materiale și spirituale 
avansate și a unor relații de drep
tate și echitate socială, al cărei 
scop fundamental îl reprezintă 
omul, înflorirea liberă a perso
nalității sale, bunăstarea și ferici
rea întregului nostru popor. Ne 
consacram eforturile soluționării 
multiplelor probleme sociale ale 
maselor, organizării științifice a 
societății și perfecționării cadrului 
democratic de participare a po
porului la făurirea conștientă a 
propriului destin, la conduce
rea statului, fiind conștienți că 
numai în măsura în care întregul 
popor se bucură de toate cuceririle 
materiale și spirituale poate fi cu 
adevărat liber, demn și indepen
dent. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Doamnelor și domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Sintem contemporanii unei epoci 

istorice de prefaceri radicale, po
litice, sociale și naționale în viața 
întregii lumi, de schimbări revo
luționare în toate domeniile activi
tății umane, inclusiv în sfera cu
noașterii și dezvoltării științei. Ca-r 
racteristica acestor schimbări o 
constituie afirmarea tot mai pu
ternică a voinței și hotărîrii po
poarelor de a pune pentru totdeau
na capăt politicii de dominație și 
asuprire, politicii imperialiste de 
forță și dictat, de a se dezvolta li
bere, deplin stăpîne pe soarta și 
bogățiile lor naționale, de a pro
mova o politică nouă, de egalitate 
și respect între națiuni, de colabo
rare multilaterală, într-un climat 
de încredere și securitate. (Aplauze 
puternice, prelungite). Popoarele 
aspiră spre edificarea unei lumi 
fără războaie și conflicte nimici
toare, în care soluționarea diferen
delor să se facă pe calea tratati

tehnice sanitare.
De asemenea, erau prezenti 

acreditați la București.

Conferința, care are în
scrisă pe agenda sa de lu
cru ca temă majoră „Re
evaluarea rolului Crucii 
Roșii în lumea de azi", 
reunește reprezentanți a 
125 societăți naționale, ai 
organizațiilor internaționale 
de Cruce Roșie. Semilună 
Roșie. Leul și Soarele Roșu, 
delegații guvernamentale, 
observatori ai unor organi
zații internaționale.

Participanțli la lucrările 
conferinței au salutat cu 
îndelungi aolau'zb intrarea 
în sală a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu președintele Româ
niei. ne podiumul de onoa
re au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu. precum 
si tovarășii Manea Mănes
cu si Ștefan Voitec.

Luînd cuvîntul, președin
tele Societății de Cruce Ro
șie din România, general- 
maior Constantin Burada, 
a' spus :

..Doresc ca în numele tu
turor participantilor la a- 
ceastă prestigioasă mani
festare internațională, care 
reunește, in aceste zile, la 
București, pe reprezentan
ții amplei mișcări de Cruce

velor, prin buna înțelegere, și al 
cărei țel suprem să-l constituie 
slujirea omului, a bunăstării și fe
ricirii sale. Viața arată însă că în 
lume se mai găsesc forțe care nu 
privesc cu bunăvoință cursul des
tinderii, nu depun eforturi pentru 
colaborare, și care pot pune în pe
ricol pacea și securitatea mon
dială.

Pornind de la realitățile epocii 
noastre, de la cerințele arzătoare 
ale popoarelor, România ia parte 
activ la lupta pentru soluționarea 
problemelor care confruntă ome
nirea cu participarea tuturor sta
telor, indiferent de orînduirea so
cială și de mărimea lor. Țara 
noastră acordă o atenție primor
dială promovării unor largi rela
ții de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii, în spiritul 
principiilor egalității în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc, renunțării la folo
sirea forței și la amenințarea cu 
forța, participînd activ la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale, Ia cooperarea multilatera
lă pe plan internațional. Dacă in
dependența Crucilor Roșii este 
foarte importantă, apoi indepen
dența popoarelor, libertatea lor 
sînt vitale pentru fiecare națiune, 
pentru pacea și viitorul omenirii. 
(Vii aplauze).

Ca și celelalte popoare, sîntem 
profund îngrijorați de ritmul ver
tiginos în care se desfășoară cursa 
înarmărilor, pentru care se chel
tuiesc anul acesta aproape 400 de 
miliarde de dolari. Crearea de 
noi arme cu o putere distru
gătoare uriașă absoarbe impre
sionante mijloace materiale si 
umane, apasă greu umerii popoa
relor — care simt direct, în nive
lul lor de viață și în condițiile de 
muncă, cursa înarmărilor — îm- 
piedlcîndu-le să-și consacre plenar 
energia și posibilitățile bunăstării, 

șefi de misiuni diplomatice

Rosie si ai celorlalte orga
nizații sjmilare din întrea
ga lume, să exprim căl
duroase mulțumiri si să 
salut cu deosebit respect 
înalta prezentă a dumnea
voastră. tovarășe președinte 
al republicii, a tovarășei 
Elena Ceausescu si a celor
lalți tovarăși din condu
cerea statului român, la 
inaugurarea lucrărilor con
ferinței. menite să repre
zinte un moment de seamă 
in dezvoltaj-ea activității 
Crucii Roșii Interhatfotrale.

Prezenta dumneavoastră 
la festivitatea deschiderii 
lucrărilor acestui larg for 
international îmi oferă 
prilejul să exprim. încă o 
dată. întreaga gratitudine a 
Societății de Cruce Rosie 
din Republica Socialistă 
România pentru excelente
le condiții în care-si desfă
șoară activitatea, pentru 
sprijinul ne care l-a primit 
si-1 primește in permanen
tă din partea conducerii 
partidului si statului, a 
dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe președinte al reT.iblirii".
(Continuare in pag. a III-a) 

progresului social, cauzei amelio
rării vieții pe planeta noastră. Tot
odată, giganticul arsenal de arme 
acumulate pe toate continentele 
constituie o amenințare permanentă 
pentru toate popoarele, pentru în
săși civilizația umană. Condiția 
esențială pentru eliberarea omeni
rii de coșmarul războiului este tre
cerea — pînă nu este încă prea 
tîrziu — la măsuri concrete de în
cetare a cursei înarmărilor, de dez
armare, în primul rînd de dezar
mare nucleară. Este deosebit de 
important faptul că organizațiile de 
Cruce Roșie, Crucea Roșie Inter
națională acordă ajutor răniților, 
victimelor războiului, dar este infi
nit mai important, după părerea 
mea, să facem totul pentru a nu 
mai fi nevoie să se acorde aseme
nea ajutor, pentru ca popoarele să 
trăiască în pace. (Aplauze îndelun
gate). Este tot mai evident că 
realizarea unei păci durabile pe în
treaga planetă a devenit astăzi o 
necesitate, o cerință imperioasă a 
progresului și civilizației popoare
lor. a însăși existenței societății 
omenești. Trăind în Europa, po
porul român este profund in
teresat ca pe continentul nos
tru să fie instaurat un climat 
trainic de securitate și largă 
colaborare, care să dea garanția 
tuturor națiunilor că se vor putea 
dezvolta libere, la adăpost de orice 
agresiune și, în acest sens, Româ
nia face totul pentru realizarea în 
viață a documentelor de la Hel
sinki — ce constituie un tot uni
tar — pentru desfășurarea cu suc
ces a actualei reuniuni de Ia Bel
grad, care dorim să dea un nou 
impuls înfăptuirii acestor docu
mente, să deschidă calea trecerii 
la dezangajarea militară, fără de 
care nu se poate vorbi de securi
tate, de libertate și de pace. 
(Aplauze îndelungate).

O constantă a politicii noastre 
externe este lupta pentru stinge-

(Continuare în pag. a III-a)

Inceoind din aceste zile, consiliile 
locale ale Frontului Unității Socia
liste orezintă în fata alegătorilor oro- 
Dunerile de candidați centru alege
rile generale de deoutati in consi
liile nooulare municioale. ale sectoa
relor municipiului București, orășe
nești si comunale. Este o etapă im
portantă in pregătirea alegerilor, care 
incumbă atît consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste, cit si 
tuturor cetățenilor răspunderi deose
bit de mari nentru a propune si de
cide ca pe buleti
nele de vot de la 
20 noiembrie să, 
fie orezentj cei 
mai buni dintre 
cei mai huni ce
tățeni din locali
tățile lor.

în cuvîntarea 
rostită la Plenara 
Consiliului Natio
nal al Frontului 
Unității Socla’iste 
din 12 octombrie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a adresat alegătorilor che
marea ..dc a desemna candidați de 
denutati in consiliile nooulare ne 
cei mai buni gospodari, oameni 
entuziaști. harnici și priceputi. 
animați de înalta răspundere civică, 
de patriotism fierbinte, de hotărîrea 
de a sluji cu toate forțele poporul, 
cauza socialismului si comunismului1*.  
Cit de clar, cit de cuprinzător sînt 
definite în această anreciere a secre
tarului general al partidului nostru 
calitățile pe care trebuie să le aibă 
cei care urmează să primească în
vestitura alegătorilor 1 Exigenta ale
gătorilor fată de calitățile politice, 
profesionale si morale ale celor ne 
care-i vor accepta drept candidați de 
denutati pentru consiliile populare, 
si cărora urmează să le acorde vo
tul. este cit se poate de firească. Ea 
izvorăște din cerința obiectivă de a. 
asigura conducerea activității muni
cipiilor. orașelor si comunelor de că
tre oamenii care au capacitatea po
litică si comoetenta profesională de 
a face fată cu succes marilor sarcini 
ce stau in etana actuală în fata con
siliilor populare, a întregului popor, 
pentru înfăptuirea neabătută, pas cu 
nas. a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al partidului, pen
tru dezvoltarea si mai Puternică a 
economiei socialiste, a întregii țări si 
a fiecărei localități în parte.

Astăzi. în condițiile puternicei an- 
eaiări a întregii națiuni în vasta o- 
peră de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, cînd fie
care trebuie să muncească mai bine 
si mai eficient în toate domeniile de

Ziua 
energeticianului- 
ziua făurarilor de forță 

și lumină
E „Ziua energeticianului". Ziua în care clasa mun

citoare. întregul popor sărbătoresc oe cei care dau 
forță si lumină tării, cei care muncesc intr-un dome
niu căruia partidul nostru ii acordă in permanentă un 
loc de frunte. Deviza lor de muncă : energic mai 
multă realizată in condiții de eficientă economică su
perioară. Felicitindu-i, avem convingerea că energeti- 
cienii isi vor exprima prin noi fapte de muncă crea
toare hotărîrea lor de a-si aduce intreaaa contribuție 
la dezvoltarea dinamică a economiei naționale.
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LA ÎNTREPRINDEREA

MINIERA PAROȘENI

Producții sporite de 
cărbune

încă de la începutul acestui 
an colectivul întreprinderii mi
niere Paroșeni demonstra prin 
fapte că aspiră la ocuparea unui 
loc fruntaș in întrecerea ce se 
desfășoară în Valea Jiului. în
făptuind cu perseverență mă
surile stabilite de ei înșiși in 
adunarea generală a oamenilor 
muncii — privitoare la asigura
rea in devans a fronturilor de 
lucru active, la accelerarea pro
cesului de mecanizare a muncii 
in subteran și la perfecționarea 
activității de la fiecare punct de 
lucru — minerii din Paroșeni 
au raportat în aceste zile un 
strălucit succes: extragerea su
plimentară a peste 40 000 tone 
cărbune, in principal prin depă
șirea nivelului planificat al pro
ductivității muncii, a obținerii a 
mai mult de 300 kg cărbune pe 
post. Sporirea producției a avut 
loc în condițiile reducerii cos
turilor. economisindu-se 11 lei pe 
tona de cărbune extrasă. Con
cret. la flecare tonă de cărbune 
extras consumurile planificate 
au fost diminuate, printre altele, 
cu 5,1 mc lemn de mină, 0,7 mc 
cherestea și 2,79 kWh energie 
electrică. (Sabin Ionescu).

Prin creșterea 
productivității muncii

Colectivele de oameni ai 
muncii din industria orașului 
Vaslui înregistrează la această 
dată o creștere a productivității 
muncii de 3 874 lei pe fiecare om, 
față de planul la zi al perioa
dei ce a trecut de La începutul 
anului. Pe seama sporirii pro
ductivității muncii s-au înre
gistrat importante producții su
plimentare : 765 ventilatoare de 
diferite tipodlmensiuni. 1 411 
metri cubi produse prefabricate 
din beton armat, 252 tone po- 
listiren expandat, mobilier în 
valoare de peste 4 milioane lei, 
confecții evaluate la aproape 13 
milioane lei, circa 1 000 hl pro
duse lactate proaspete. 172 tone 
lapte praf și altele. Sporurile la 
producția finită au influențat 
pozitiv și exporțul, cu un vo
lum mai mare de mărfuri fată 
de planul la zi din acest an în 
valoare de peste 1-2,4 milioane 
lei valută. (Crăciun Lăluci). 

activitate, deputatul — fie că repre
zintă interesele obștii in Marea A- 
dunare Națională, in consiliile popu
lare iudetene ori municioale. în cele 
orășenești sau comunale — nu este 
o nersoană onorifică, ci un activist 
social aflat in primele rinduri ale 
luotei pentru traducerea in viată a 
hotărîrilor partidului, a legilor tării, 
pentru mai buna gospodărire a a- 
vutiei obștești a localității în care 
muncește si trăiește.. El este chemat 
deci să muncească mai bine decit

alții, să știe si să aibă calități de a 
fi mai bun gospodar decit alții, să 
aibă întotdeauna inițiativa si capa
citatea de a-i antrena si ne alții, prin 
propriul exemplu, la realizarea sar
cinilor. să se dedice cu pasiune si 
dragoste cerințelor obștii. într-un cu- 
vînt. să sluțească cu abnegație si de
votament interesele colectivității in 
care muncește si trăiește, să fie cu 
adevărat un promotor a tot ceea ce 
este nou. înaintat si revoluționar în 
viata socială. în societatea noas
tră.

...Si tara noastră are. asa cum o 
probează atit de grăitor faptele, mi
lioane de asemenea oameni înaintați 
care se situează zi de zi — nrin fap
tele lor. prin spiritul de dăruire si 
pasiune revoluționară cu care mun
cesc — în primele rinduri ale luptei 
pentru propășirea patriei. Ei provin, 
în primul rînd. din marea armată de 
avangardă a patriei — comuniștii. A- 
semenea oameni se află insă nu nu
mai în rindul membrilor de partid, 
ci în rîndurlle tuturor categoriilor 
populației. în toate localitățile. între
prinderile si instituțiile tării. Este 
meritul partidului nostru, al socie
tății noastre că au călit si educat 
milioane de oameni în acest spirit, 
care se comportă si acționează în 
spiritul politicii partidului nostru, al 
principiilor eticii si echității socia
liste. în acest sens. Ia recenta plena
ră a Consiliului National al Frontu
lui Unității Socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia necesita
tea ..creșterii numărului de candi
dați pentru deoutati în consiliile

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh

Săptămina care s-a încheiat a fost 
marcată de un sir de evenimente cu semnificație majoră — ca ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, constituirea Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, deschide
rea Conferinței Internationale a 
Crucii Roșii și importantele cuvîn- 
tări rostite cu aceste prilejuri dc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

0 politică pusă în slujba 
omului, a ridicării 

bunăstării sale
Cu sentimente de Drofundă satis

facție au iuat cunoștință oamenii 
muncii de la orașe si sate de hotă- 
rîrile adoptate în ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 11 octombrie. Aprobind Progra
mul suplimentar de dezvoltare eco
nomică a tării pe perioada 1976 
1980 menit să asigure obținerea unei 
producții industriale suplimentare 
de circa 100—130 miliarde lei, pre
cum si o producție agricolă supe
rioară prevederilor, ridicarea econo
mică mai rapidă a unor județe, Co
mitetul Politic Executiv a relevat că 
aplicarea Programului, punerea mai 
puternică în valoare a marilor rezer
ve de care dispune economia națio
nală vor determina o creștere mai 
mare a venitului national și pe a- 
ceastă bază sporirea mai accentuată 
a veniturilor oamenilor muncii, ridi
carea nivelului de trai al întregului 
popor.

S-a vădit, încă o dată, capacitatea 
partidului nostru de a prospecta vii
torul. a planifica științific dezvoltarea 
socială, a deschide largi perspective 
mersului nostru inainte.

Prin aprobarea orientărilor gene
rale cu privire la intocmirea olanu
lui cincinal ne perioada 1981—1985 
se conturează liniile directoare 
ale unei noi etape în înainta
rea României pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintării spre comunism. A- 
ceasta va fi o etapă calitativ supe
rioară în înfăptuirea politicii parti
dului de dezvoltare si modernizare a 
forțelor de producție pe baza cuce
ririlor revoluției tehnico-stiintifice. 
de creștere mai substanțială a pro
dusului social si venitului national, 
înlesnind apropierea României de ni
velul statelor avansate economic.

Un larg ecou în rindurile opiniei 
publice au avut măsurile adoptate 

nooulare din rîndurlle cetățenilor 
care nu sînt membri ai oartidului 
comunist, dar sint membri ai Fron
tului Unității Socialiste si. în con
formitate cu orevederile Constitutivi, 
au dreoturi depline, atît de a alege, 
cit si dc a fi aleși".

Această apreciere a secretarului ge
neral al partidului nostru, președin
tele Frontului Unității Socialiste, ex
primă tocmai una din realitățile 
fundamentale ale societății noastre, 
și anume că este formată din mili

oane de „comu
niști fără carnet", 
dar comuniști 
prin modul în 
care gîndesc și . 
acționează. Ex- / 
primă, in același 
timp, și o nouă 
afirmare a demo
crației noastre so
cial Iste, care asi
gură. prin toate 
formele. atrage

rea celor mai largi categorii de oa
meni ai muncii la conducerea vieții 
politice si sociale. Acestui scop ii 
servește si măsura stabilită ca in 
circa 85 la sută din circumscripțiile 
electorale să se depună mai multe 
candidaturi. Ele vor cuprinde can- 
d’dati din rindul muncitorilor, țăra
nilor. Intelectualilor, oameni ai mun
cii de toate naționalitățile — români, 
maghiari, germani etc. O atentie deo
sebită se cere a fi acordată propu
nerii de candidați din rindul femei
lor. această forță uriașă a societății 
noastre, care trebuie să ocupe — asa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului — un loc tot mai impor
tant în conducerea vieții politice si 
sociale, pe măsura contribuției lor la 
dezvoltarea tării, a activității ob
ștești.

în spiritul democrației ce caracte
rizează întreaga noastră viată socia
lă. candidați! sînt prezentați alegă
torilor în adunări ce au loc in în
treprinderi si instituții. în cartiere 
etc. Electoratul are posibilitatea să-si 
exercite prerogativele in mod demo
cratic. deschis, acceotînd sau nu dc 
unul sau altul din candidatii propuși. 
Legea electorală stipulează că „or
ganizațiile oamenilor muncii, orice 
cetățean al Republicii Socialiste 
România pot face întîmpinări împo
triva admiterii sau respingerii ori
cărui candidat". în felul acesta sîn- 
tem în măsură să asigurăm, nrin 
poziția noastră constructivă în adu
nările de depunere a candidaturilor, 
nrin votul de la 20 noiembrie, ale
gerea ca deoutati a celor mai buni 
dintre cei mai buni cetățeni ai tării.

privind reducerea treptată a săotă- 
minii de lucru la 44 de ore inceoind 
din 1978. ca si adoptarea programului 
referitor la aprovizionarea populației 
în lunile următoare si în orimul se
mestru al anului viitor. Odată mai 
mult se confirmă perseverenta ne
abătută cu care partidul acționează 
nentru realizarea telului său fun
damental — ridicarea nivelului de 
trai al poporului, precum si faptul 
că singura cale pentru a atinge acest 
obiectiv o constituie dezvoltarea in
tensă. în ritm rapid, a economiei na
ționale. creșterea avuției naționale.

Campania electorală 
în plină desfășurare 
în pregătirea importantului eve

niment oe care il vor constitui in 
viata oolitică a tării alegerile de de
putat! pentru consiliile populare mu
nicipale. orășenești si comunale, cu- 
vintarea tovarășului Nicolae Ceausescu 
la Plenara Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, defi
nind spiritul actualei campanii 
electorale, a arătat că aceasta va 
trebui să aibă un caracter de . lucru, 
să prileiulască. odată cu bilanțul bo
gat al realizărilor din primii doi ani 
ai cincinalului, relevarea neajunsu
rilor care mai există, stabilirea mă
surilor ce se imnun nentru a se asi
gura realizarea integrală a obiecti
velor cincinalului, ridicarea gradu
lui de civilizație al fiecărei localități 
si iudet. al întregii țări.

Cu profunzimea si exigenta parti
nică care îi sînt proprii, secretarul 
.general al partidului a dat un sir de 
indicații prețioase privind atît desfă
șurarea campaniei electorale propriu 
zise, cit si activitatea de ansam
blu a consiliilor populare. pentru 
dezvoltarea în ritm rapid și armo
nios a tuturor iîidetelor tării- a fie
cărei localități, ne baza politicii de 
repartizare iudicioasă. echilibrată, a 
mijloacelor materiale si financiare, 
a investițiilor — aceasta constituind 
temelia trainică a înfăptuirii unei 
depline egalități în drepturi între 
toti cetățenii tării, fără deosebire de 
naționalitate, a participării lor egal© 
la viata socială.

Rolul deosebit de important ce re
vine organelor locale ale puterii de 
stat în dezvoltarea tuturor orașelor 
si satelor impune ca nentru manda
tul de deputat în aceste organe să 
fie propuși cei mai capabili si mai 
devotați muncitori, țărani, intelec
tuali, fără deosebire de naționalitate, 
cetățeni care se bucură de un ne-
(Continuare in pag. a V-a)
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DIVERS! ------- I 
Fructe de...
Marea 
Neagră

Două specii de scoici frecvente I 
în apele Mării Negre — midia • 
și Mya Arenaria — și o specie 
de creveți micuți se bucură de I 
o atenție cu totul deosebită din I 
partea biologilor și specialiștilor 
<ie la Institutul român de cerce- I 
tari marine din Constanța. Ei I 
au amenajat bazine speciale ’ 
pentru creșterea lor experimen- ■ 
tală in culturi dirijate. Scopul I 
cercetărilor: stabilirea celor mai I 
eficiente tehnologii de creștere 
a acestora pentru alimentație. I 
Prima acțiune de acest fel, | 
începută cu cîțiva ani in urmă, 
prin aclimatizarea unei specii ■ 
de stridii aduse din alte părți I 
ale oceanului planetar, a dat și * 
primele rezultate: stridiile acli
matizate au inceput in acest an I 
să se înmulțească la fel „ca la | 
ele acasă". St unde mai pui că 
au fost botezate ...„fructe de ■ 
Marea Neagră". j

PENTRU COMUNIȘTI, 
ORICÎT DE BUNE SÎNT REZULTATELE,

ELE NU POT GENERA AUT0SATISFACJ1E
Dupâ cum se știe, Plenara C.C. al P.C.R. din 28—29 iunie a.c. 

a adoptat hotărirea de a se convoca, în prima jumătate a lunii 
decembrie, Conferința Națională a Partidului Comunist Ro
mân. Plenara a stabilit ca în luna noiembrie 1977 să aibă loc 
conferințele extraordinare ale organizațiilor județene și a mu
nicipiului București. Potrivit principiului democrației interne de 
partid, în pregătirea acestui eveniment au loc adunări gene
rale ale organizațiilor de partid, precum și plenare ale comi
tetelor cu activul de partid în care sînt desemnați delegații 
care să reprezinte organizațiile respective la conferințele

extraordinare ale organelor de partid județene. Aceste adu
nări și plenare sînt menite să prilejuiască examinarea cu 
exigență și responsabilitate partinică, într-un spirit critic și 
autocritic constructiv, a modului în care comuniștii, organiza
țiile si organele de partid aplică în viață — potrivit condițiilor 
specifice locului de muncă sau ale domeniului respectiv — ho- 
tărîrile Congresului al Xl-lea al partidului, orientările și sarci
nile concrete trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, la recentele consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R., precum și în diferite alte împrejurări.

Camera de comandâ de la centrala termoelectrica Brdila
Foto : I. Lazăr

Omenie
I Medicii intraseră în alertă: ■

„Singe 1 Repede ! Transfuzie". I
„Era nevoie de o cantitate de I I singe chiar mai mare decit mai
avea bolnavul în organismul I 
său". S-a dat un telefon la I 
întreprinderea de utilaje și 1 I piese de schimb Botoșani, unde .
era angajat pacientul Haralam- I 
bie Sumanaru. Apel inspirat. în I I scurt timp, aproape 40 de colegi
de muncă i-au venit in ajutor. I 
Un ajutor salvator. |

I „Adri- I
I santul“ — |
I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

necunoscut
Un cetățean din Galați, Ion 

B., a expediat in ziua de 1 sep
tembrie, de la Oficiul poștal 
nr. 1 din localitate, o recoman
dată cu dovadă de primire. Vă- 
zind că trece timpul și nu mai 
primește răspuns, s-a dus și a 
reclamat scrisoarea trimisă pe 
adresa 1CPMFSBFRB, oraș Riș- 
nov. Numai că, toate aceste ini
țiale n-au izbutit să ducă scri
soarea la destinație. Pentru cla
rificarea reclamației lui l.B. 
s-au schimbat pe ruta Galați— 
Rișnov și de la Oficiul nr. 1 la 
locuința respectivului 4 reco
mandate, 2 telegrame, convor
biri telefonice, explicații peste 
explicații. Degeaba. Expeditorul 
a fost rugat să scrie adresa în
treabă. Si a scris-o: Institutul 
de cercetări și proiectări de me
canică fină șl scule București, 
filiala Rișnov, strada Cimpului 
1, județul Brașov. Păi nu putea 
să facă așa de la inceput ?

Spaima 
bunicuței»

Un apel pe care l-am mai 
consemnat în rubrica noastră, 
într-o formulare sau alta. îl 
reluăm nu pentru a ne repeta, 
ci pornind de la o întimplare 
care putea să aibă un sfirșit 
tragic. Jucîndu-se prin curte, o 
fetiță de numai doi ani și ju
mătate din comuna Ghioroc, ju
dețul Arad, a căzut, la un mo
ment dat, intr-un bazin cu apă 
de ploaie. îngrozită, bunica a 
scos-o afară, dar fetița nu mai 
avea nici puls, nici fir de vlagă. 
Au sărit în grabă vecinii, dar 
adevăratul salvator s-a dovedit 
a fi tot medicul, care s-a întim- 
plat să fie prin apropiere. După 
ce a salvat fetita, acesta a avut 
de lucru cu bunicuța, pînă i-a 
trecut spaima...

Cinci lei 
de căciulă

împreună cu Petru Pavel Fe- 
rician, șeful unui tren care cir
cula pe raza județului Arad, un 
echipaj al miliției a luat parte 
la controlul biletelor de călă
torie. La invitația „Biletul la 
control, vă rugăm", cițivă călă
tori au ridicat din umeri, iar 
alții — intre care Mircea Să- 
raru din Chioroc, Felicia Rosman 
din Galșa, Floare Matoș din Si
ria — au răspuns pe șleau: „Nu 
avem bilete, dar nici nu mergem 
clandestin. Fiecare a dat șefului 
de tren, aci de față, cite 5 lei 
de căciulă și de... basma".

La care Petru Pavel Ferician. 
șeful trenului, nu a mai avui 
încotro și a recunoscut; „Așae".

— Cum așa ? — l-a întrebat 
maiorul Mircea Axente.

— Păi, să vedeți...
Acum o să vadă și el ce va 

urma după terminarea anchetei.
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I Pe ocolite I

I
I
I

La intrarea în județul Boto
șani, dinspre orașul Șiret, un 
echipaj al circulației a oprit zilele 
trecute autocamionul cu remorcă 
21—BN—1358. La volan, șoferul 
Vasile Manga. Venea de la Su
ceava și mergea spre 
A fost întrebat de ca 
cale de 70 kilometri.

Răspunsul șoferultil.
— Nu știu cum s-a

Botoșani, 
a ocolit

I
I
I

I
I

înttmplat, 
dar cind am ieșit din Suceava, 
am rătăcit drumul și am luat-o 
spre Șiret, iar acum...

S-a ................ ............
constate că 
tenționată: 
niște rude, 
tesc ?

„întîmplat" ca miliția să 
. „rătăcirea" era in
ii prinsese dorul de 
Vorba e: rudele plă-

I realizata deRubricâ
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
„Scinteii'

I
I
I
I

Adunarea generală a organizației 
de partid din schimbul C, secția fur
nale. din cadrul Combinatului side
rurgic Galați, a început, firesc, prin 
prezentarea unui succint bilanț al 
realizărilor obținute de comuniștii și 
colectivul de muncă de aici. Scurt, 
concis s-a vorbit despre faptul că în 
nouă luni secția furnale a combina
tului a dat peste sarcinile de plan o 
cantitate de circa 36 000 tone fontă, 
adică atît cit prevedea angajamentul 
anual inițial. S-a precizat apoi că 
acest spor de producție a fost obți
nut îndeosebi prin contribuția fur
nalelor 4 și 1 care, singure, au reali
zat două treimi din cantitatea supli
mentară de producție.

S-ar putea spune că această parte 
a dezbaterilor a fost destul de re- 
strinsă. Cei 86 de comuniști din ca
drul organizației s-au întrunit nu 
spre a schimba reciproc felicitări, 
ci pentru a dezbate cu exigență și 
combativitate sarcinile ce le revin in 
continuare la locul de muncă, la 
furnale. în lumina obiectivelor Con
gresului al Xl-lea.

De pildă, materialul care a fost 
supus dezbaterii in adunarea gene
rală a atras, atenția asupra faptului 
— îngrijorător -- că s-au înregistrat 
577 ore de staționare a furnalelor, că
rora li s-au adăugat alte 1 635 ore 
de mers în program redus. Se înțe
lege — si au înțeles-o si comuniștii 
din adunarea generală — că. implicit, 
aceasta înseamnă o importantă can
titate de fontă nerealizată. Cauzele ? 
Au fost clarificate pe loc : o serie 
de neajunsuri organizatorice, teh
nologice, altele finind de neco- 
relarea cu activitatea celorlalte uzi
ne etc. Toate aceste aspecte de na
tură tehnică au fost interpretate prin 
prisma muncii cu omul, au fost puse 
în strinsă legătură cu gradul de con
știință, de răspundere al oamenilor. 
Maistrul Constantin Florea preciza in 
acest sens : „Trebuie să manifestăm 
mai multă exigentă pentru calitatea 
lucrărilor de întreținere si reparații", 
iar lăcătușul Constantin Guzu, bun 
cunoscător al acestei probleme, a in
sistat asupra necesității ca, din punct 
de vedere profesional si politic, fie
care comunist să se simtă si mai răs
punzător pentru funcționarea din

plin a furnalelor, pentru felul cum 
sînt efectuate reviziile.

Pe bună dreptate adunarea a stă
ruit asupra unor restanțe pe care le 
are colectivul de furnaliști in înde
plinirea sarcinilor ce-i revin din ho- 
tăririle Congresului al Xl-lea al par
tidului. De calitatea fontei — se știe 
— depinde calitatea oțelului, a lami
natelor, depinde calitatea metalului 
prelucrat în industria construcțiilor 
de mașini. De asemenea, consumul 
de materie primă înseamnă aici și

supus dezbaterii comuniștilor acest 
act de indisciplină tehnologică, de 
gravă neglijență?", au întrebat cîțiva 
vorbitori. Și tot ei au răspuns : pen
tru că biroul organizației de bază 
nu manifestă exigenta cuvenită față 
de telul în care unele cadre de con
ducere îsi fac datoria.

Critica nu i-a scăpat din vedere, 
prin urmare, nici pe conducătorii 
procesului de producție. Materialul 
prezentat in adunarea generală a re
liefat si abaterea inginerului Dan Di-

IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDUEIJI COMUNIST ROMÂN 

Adunări generale ale organizațiilor 
de partid

consumul de cocs. Or, faptul că o 
cantitate de peste 200 000 de tone de 
fontă a fost declasată, că numai la 
două din cele patru furnale s-a rea
lizat consumul planificat de cocs i-a 
determinat pe comuniștii acestei or
ganizații să discute fără menaja
mente despre propriile deficiențe, 
despre căile practice de înlăturare a 
acestora. „Fiecare trebuie să-si facă 
analiza propriei sale activități — 
spunea furnalistul Dumitru Crețu. 
Dacă toti comuniștii si-ar face pe de
plin datoria — profesional si politic, 
adică prin manifestarea exemplului 
lor — n-am avea asemenea lipsuri", 
în discuțiile lor — așa cum se ex
primă cel mai bine spiritul munci
toresc, revoluționar — comuniștii, 
n-au ocolit neajunsurile, ci au vorbit 
despre ele răspicat, au criticat cu se
veritate faptul că șeful de echipă, 
Costică Stoica, a dat drumul șarjei 
de fontă fără să se asigure de exis
tența oalelor în care aceasta trebuia 
încărcată. S-au pierdut astfel circa 
3 000 tone de fontă, furnalul nr. 1 
fiind oprit 24 de ore. „De ce n-a fost

mitriu, sef de atelier, care a venit la 
serviciu sub influența alcoolului. Jus
tificările acestuia, oricît de meșteșu
gite, au primit replica fermă a comu
niștilor care nu acceptă „vorbe în 
gol", justificări si autocritici forma
le. „S-a vorbit aici — spunea mai
strul Gheorghe Arhip — si despre 
unii comuniști ai organizației noas
tre — Ion Doca. Dionisie Rotaru, 
Costică Felea si alții — care de la a- 
dunări lipsesc, la învățămîntul de 
partid nu-i prea întîlnim. sarcinile 
nu si le duc la îndeplinire : proble
ma este de a-i determina să se com
porte ca adevărat! membri de partid, 
ca oameni de nădejde și, mai mult, 
să simtă sentimentul responsabilității 
nu numai pentru faptele si atitudinea 
lor, ci și pentru ale celor din jur". 
Fiind comuniști — s-a spus — toți 
avem aceeași calitate și aceleași res
ponsabilități.

Adunarea generală a făcut un tur 
de orizont asupra multitudinii de as
pecte legate de îndeplinirea sarcini
lor stabilite de Congresul al Xl-lea 
al partidului privind necesitatea in

tensificării muncii de educare revo
luționară a comuniștilor, ă tuturor 
oamenilor muncii. Cu îndreptățire au 
arătat unii comuniști că intrucit 
Gheorghe Sposip. propagandist la în- 
vățămîntul de partid, a fost recent 
sancționat cu vot de blam cu avertis
ment, el nu mai are autoritatea poli
tică si morală de a da lecții de edu
cație altora. Referindu-se la calitatea 
celor primiți în partid, furnallștii 
Dumitru Crețu si Constantin Ursu 
menționau necesitatea ca toti comu
niștii să acționeze ireproșabil la lo
cul lor de muncă spre a servi ca 
exemple de comportare în muncă 
și-n viată pentru cei din jur, pen
tru toti cei care aspiră la calitatea 
de membri ai partidului. O atentie 
deosebită a acordat adunarea gene
rală problemelor legate de munca de 
educație desfășurată în rindui tineri
lor. Furnalistul Radu Oprea, recent 
primit in rîndul comuniștilor — aflat 
la primul său cuvînt într-o adunare 
de partid — a propus ca biroul orga
nizației de partid să manifeste mai 
multă preocupare pentru îndrumarea 
organizației U.T.C., iar problemele 
tinerilor. îndeosebi cele legate de 
pregătirea politică si profesională, să 
se afle mai mult in atenția tuturor 
membrilor de partid.

în adunare au fost dezbătute, de
sigur, numeroase probleme care preo
cupă organizația de partid. Important 
este că ele n-au fost doar amintite, 
ci au fos't examinate în spirit parti
nic. de înaltă responsabilitate. Conști
ința revoluționară a membrilor de 
partid de aici, dorința lor de autoper- 
fectionare, atitudinea de nemulțumi
re fată de propriile rezultate au im
primat adunării un spirit de exigen
tă, critic si autocritic ridicat. Aceasta 
este de altfel si garanția că organi
zația de partid a furnaliștilor gălățeni 
din acest schimb de producție, spo- 
rindu-și mereu capacitatea de organi
zare si de mobilizare a colectivului, 
va asigura obținerea unor rezultate 
de prestigiu in întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scîntell"
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în. ședința de 

analizat stadiul 
comandamentul central pentru agri
cultură a apreciat că, finind seama 
de perioada în care ne aflăm, este 
absolut necesar ca toate lucrările a- 
gricole să se desfășoare cu intensi
tate sporită. Obiectivele stabilite de 
comandamentul central pentru săptă- 
mina următoare sînt încheierea în 
următoarele 3—4 zile a însămînțării 
griului. strînge- 
rea, transportul și 
depozitarea tutu
ror produselor 
perisabile care 
mai sînt pe cîmp
— legume, fructe, 
struguri și cartofi
— intensificarea 
la maximum a 
recoltării porum
bului și livrarea 
ritmică a produ
selor vegetale și 
animale contrac
tate cu statul.

în mod deosebit 
s-a accentuat ne
cesitatea ca, în 
aceste zile hotărî- 
toare pentru soar
ta recoltei, orga
nele și organizațiile 
gricultură, comandamentele' locale să 
acționeze cu toată fermitatea, in spi
ritul indicațiilor conducerii partidului 
și al reglementărilor legale, pentru 
mobilizarea efectivă la muncile cim
pului a tuturor locuitorilor de la sate. 
Cu atît mai mult trebuie să se acțio
neze in atest sens cu cit din consta
tările făcute în unele județe rezultă 
că nu in toate unitățile agricole se a- 
sigurâ participarea la muncă a tuturor 
forțelor disponibile. Nu în puține 
cazuri comandamentele locale rapor
tează cifre pompoase privind partici
parea la muncă. dar care nu au 
acoperire prin rezultatele obținute. 
Datorită slabei organizări a muncii, 
într-un șir de unități agricole ran
damentul la lucrările ce se execută 
manual este scăzut.

Problema cea mai stringentă o con
stituie acum, cind vremea se poate

vineri. In care s-a 
lucrărilor agricole,

la alta, urgen-înrăutăți de la o zl
tarea recoltării și depozitării porum
bului. Principala cauză a intîrzierii 
acestor lucrări este neutilizarea la în
treaga capacitate a mijloacelor me
canice, pîrghia esențială pentru in
tensificarea recoltării. Comandamen
tul central a hotărît ca. in perioada 
scurtă care a mai rămas pînă la în
cheierea strîngerii recoltei, sub nici 
un motiv să nu se mai admită ca

desfășurare a activității de trans
portare a producției comandamentul 
central a hotărît ca, de acum înain; 
te, întreaga acțiune să fie organizată 
si dirijată numai de primarii din 
comune, care au datoria să formeze 
coloane, să stabilească cele mai 
scurte itinerare și să asigure dirija
rea mijloacelor de transport meca
nice numai la transportul producției 
din cimo.

durilor cu alte destinații, în acest 
scop, se impune ca și conducerile 
unităților economice de stat de pre
luare si valorificare a produselor a- 
gricole să renunțe la atitudinea pa
sivă, de expectativă, pe care o ma
nifestă în nu puține cazuri, si să 
treacă la o muncă concretă pe teren, 
în unitățile agricole, unde să orga
nizeze si să impulsioneze ritmul li
vrărilor, deoarece

I

Lucrările agricole de toamnă au intrat într-o fază decisivă;

se impune mobilizarea tuturor forțelor de l<a sate pentru

Intensificarea recoltării si depozitarea 
neiatlrziată a tuiiirar pradoselor

de partid din a- mijloacele mecanice de recoltare a 
porumbului să stea nefolosite. Intru
cit recoltarea manuală a porumbului 
se face. în multe cazuri, în mod ne
corespunzător — știuleții sînt arun
cați de la distanță. în grămezi, direct 
pe pămînt, ceea 
mare risipă — s-a stabilit obligativi
tatea ca la ‘cules 
coșuri sau saci, 
ții să fie aduși 
capătul lanurilor 
coceni, de unde să

Concomitent cu urgentarea recoltă
rii, o atentie deosebită trebuie să se 
acorde transportării si depozitării ^in 
bune condiții a producției. Pe cîmp 
există mari cantităti de produse — 
porumb, sfeclă de zahăr si altele — 
si aceasta nu din lipsa mijloacelor 
de transport, ci din cauza utilizării 
lor necorespunzătoare, mai ales in 
cooperativele agricole. Pentru buna

ce duce la o
să se folosească 
cu care știule- 

și așezați la
pe paturi de

fie transportați.

ca 
si 

să 
cu

fie luate măsuri ferme 
livrările de produse ve- 
animale contractate cu 
se facă ritmic, conco- 
recoltatul. Or. la porumb 
decalaj mare intre supra-

Una din sarcinile de bază ce re
vin comandamentelor locale si con
ducerilor unităților agricole este de 
a urmări zilnic realizarea integrală 
a livrărilor la fondul de stat. Este 
necesar să 
pentru 
getale 
statul 
mitent
există un 
fețele recoltate si livrările la fondul 
de stat. Se cere combătută energic 
tendința conducerilor unor unități 
agricole ■ de a depozita mai intii po
rumbul in pătulele si magaziile pro
prii, de unde apoi să fie transportat 
la bazele de recepție. Activitatea 
trebuie să fie astfel organizată incit, 
direct din cîmp. producția să fie li
vrată în primul rînd pentru achita
rea obligațiilor contractuale față de 
stat si apoi pentru constituirea fon-

buna organizare

aceasta este de 
datoria lor si. în 
ultimă instanță, 
ele sint răspun
zătoare de rea
lizarea fondului 
central de produse 
agricole. Coman
damentul central 
a cerut, de ase
menea. ca dele
gațiile de specia
liști de la centra
lele si deoarta- 
mentele Ministe
rului Agriculturi' 
si Industriei Ali
mentare si chiar 
ale ministerului, 
trimise in iudete 
si comune, să dea 
un soriiin mai 
substantial la 
muncii, a Întregiia

activități In actuala campanie agri
colă. Subliniem aceasta intrucit sînt 
cazuri cind aceste delegații nici -nu 
și-au anunțat prezenta la organele 
locale de partid si de stat, se mul
țumesc să consemneze doar unele 
aspecte, fără a le semnala organelor 
in drept si fără a lua măsuri concre
te si imediate pentru buna desfășu
rare a lucrărilor.

Acum, în această perioadă, este 
limpede pentru toți lucrătorii ogoa
relor că numai printr-o participare 
amplă la muncă, prin intensificarea 
la maximum a eforturilor, este po
sibil ca întregul volum de lucrări 
să fio executat in cel mai scurt 
timp, astfel ca toate roadele acestei 
toamne să fie strînse și puse la 
adăpost, in cele maj bune condiții.

P. AUREL

A

DE „ZIUA ENERGETICIANULUI" 

...TOTUL NORMAL! 
adică mai multă energie 

electrică, cu eficiență ridicată
Ora 6 și 30 de mi

nute. Un aoel telefo
nic :

— Da. dispeceratul 
teritorial Galati. Octa
vian Panturu. dispecer 
de serviciu.

— Bună dimineața, 
la telefon dispecerul 
sef de tură ne termo
centrala Brăila. Petru 
Zaharia. Sintem încăr
cat! cu centrala la no
minal. în schema nor
mală de funcționare. 
Nici un eveniment 
deosebit. Totul normal.

...Totul normal. Un 
raport concis, dar care, 
în intimitatea lui. cu
prinde sumedenie <le 
frămîntări ce. prin ca
litățile celui ne care îl 
numim energetician. 
devin fante si stări 
normale.

Dar pentru a des
luși semnificația cu- 
vîntului normal să 
apelăm la citeva date 
si fapte din biografia 
colectivului de ener- 
geticieni de la centra
la termoelectrică Brăi
la. în urmă cu natru 
ani. la 19 septembrie 
1973. se executa pri
mul paralel al primu
lui grup la sistemul 
energetic national. Era 
ziua de început a 
funcționării unui nou 
obiectiv din constela
ția energetică a tării. 
Atunci erau O mină de 
oameni. Astăzi, cind 
centrala a aiurii la o 
putere instalată de 
630 MW, ea are un 
colectiv bine închegat 
care a învățat și a reu
șit să stăplnească pu
terile energetice. Că a 
reușit o dovedește și 
faptul că, în scurt 
timp. fiecare nouă 
capacitate energetică 
a ajuns la parame
trii proiectați, eco- 
nomisindu-se pe a- 
ceastă cale aproape o 
jumătate de milion de 
tone de combustibil. 
Inițiativa lansată de 
un colectiv cu tradiție 
ca cel al termocentra
lei Ișalnita : ..Fiecare 
kWh-calorie-gram de 
combustibil economisit 
la maximum" a fost 
preluată si de energe- 
ticienii de la Brăila. 
Cum ? Prin soluții 
proprii. De pildă, 
maistrul principal Va
sile Negut s-a gîndit 
să facă ceva centru a 
reduce consumul de 
combustibil. Una din 
soluții : spălarea pe
riodică cu patroane si 
bile a condensatoare
lor turbinelor într-un 
timp mai scurt si de 
calitate superioară. E- 
ficienta : consumul
specific scade cu 6—7

grame de combustibil 
convențional ne fieca
re kilowatt-oră produs. 
Despre acest maistru 
se pot spune multe. 
Verifică cu meticulo
zitate instalațiile de la 
A la Z. iar acolo unde 
sint. fie si mici nere
guli. le remediază 
prompt. într-un cu- 
vint. el este un om 
gospodar. Asa îl știu 
toti membrii consiliu
lui oamenilor muncii, 
din care si el face 
parte, asa il cunoaște 
întregul colectiv al 
termocentralei.

Iată alte exemple 
de oameni destoinici, 
de energeticieni, care, 
prin munca lor de zl 
cu zi, fac dovada că 
știu să gospodăreas
că judicios — așa 
cum cere partidul, 
așa cum cer inte
resele economiei na
ționale — fiecare gram 
de combustibil. Frații 
Niță și Marin Burlacu, 
primul electrician la 
camera de comandă, 
iar al doilea operator 
la cazane, sînt amin- 
doi „ași" în meserie — 
conducind procesele de 
producție in condiții 
de maximă economici
tate.

Cuvîntul de ordine 
al colectivului termo
centralei Brăila este : 
cit mai multă energie 
electrică, realizată cu 
consumuri specifice de 
combustibil cit mai 
reduse. Angajamentul 
asumat în întrecerea 
socialistă pe acest an 
prevedea producerea 
suplimentară a 187 mi
lioane kWh de ener
gie electrică și econo
misirea a 1 500 tone 
combustibil convențio
nal. Rezultatele la zi : 
au fost furnizați peste 
sarcinile de plan 200 
milioane kWh și au 
fost economisite circa 
2 600 tone combustibil 
convențional, ceea ce 
echivalează cu produ
cerea a 8,5 milioane 
kWh. Energeticieni! de 
la Brăila cunosc bine 
valoarța acestor eco
nomii. Ei știu că cu 
această energie elec
trică de 8,5 milioane 
kWh se pot produce in 
județul lor : • 30 000 
tone utilaj tehnologic
• sau 110 excavatoare
• ori se pot iriga 
14 000 hectare teren în 
cultură.

Succesele colectivu
lui de la C.T.E. Brăila 
sînt generate nu nu
mai de dăruire si 
pasiune, ci de exis
tența unei i^ialte dis
cipline. Pentru ca... 
totul să fie normal, to
tul trebuie să funcțio

neze perfect. Operato
rul de turbine Dumitru 
Dumitrache ne dădea 
un exemplu deosebit 
de sugestiv: o singură 
neatenție sau manevră 
greșită provoacă între
ruperea funcționării 
grupului energetic, iar 
repornirea lui necesi
tă un consum supli
mentar de 80 de tone 
de combustibil.

Menținerea în de
plină siguranță de ex
ploatare a tuturor a- 
gregatelor electrice, se 
asigură și printr-o e- 
xigentă activitate de 
întreținere și repara
ții. Oamenii din secția 
reparații sint recunos
cut'! ca unii dintre cei 
mai buni. Iată numai 
citeva din realizările 
lor: au reușit să 
scurteze termenul de 
reparații la două 
blocuri energetice cu 
cite 14 zile, iar lucră
rile executate au pri
mit calificativul ma
xim — de foarte bine. 
I-am cunoscut Pe cîți- 
va dintre oamenii de 
la reparații, pe șefii 
de echipă Ștefan 
Pușcoiu, Nicolae Pas
quale și Manea Geor
ge. pe tînărul inginer 
Viorel Cotigă ș.a. Sint 
oameni modești, care 
nu pregetă nici o clipă 
din zi sau- din noapte 
să intervină pentru 
ca... totul să fie nor
mal.

Apelăm, totuși, la un 
fapt de excepție pen
tru a convinge, dacă 
mai este necesar, că 
aici, la Brăila, s-a for
mat un puternic colec
tiv capabil să facă 
fată celor mai deose
bite situații.

Ianuarie 18. Se ajun
sese la un moment dat 
într-o situație critică: 
Dunărea era plină de 
ace de gheață — zăi. 
iar grătarele de trece
rea apei spre pompe
le de circulație au fost 
blocate de înghețul 
instantaneu al zațului, 
întreaga suflare a ter
mocentralei, de la 
muncitor la director, 
era mobilizată, fără să 
o fi făcut cineva anu
me. in acele ore din 
noapte, pentru a de
păși acele momente. 
La numai 5 ore, termo
centrala funcționa din 
nou la întreaga capa
citate. Totul reintrase 
în normal.

Aceștia sînt energe- 
ticienii — mereu pre- 
zenti la datorie pentru 
a întreține zi și noap
te, sub tensiune, con
stelația de lumină și 
forță a tării.

Ion LAZAR

200 milioane kWh peste plan
Prin folosirea cu un înalț, randa

ment a utilajelor și instalațiilor ,in 
perioada care a trecut de la începu
tul anului, energeticienii de la cen
trala termoelectrică Mintia, județul 
Hunedoara, au realizat pe seama 
creșterii productivității muncii o pro
ducție industrială suplimentară in

Sobele care nu 
țin de cald...

— Tovarășe milițian, dați-mi, vă rog, o 
mină de ajutor ; cetățeanul de colo, cel cu 
soba în camion, a furat. Soba aparține uni
tății noastre, de unde acesta a luat-o fără 
să plătească...

Cine a asistat la scena de mai sus — pe
trecută recent în centrul orașului Oltenița 
— nu a putut să nu încerce un sentiment 
de admirație fată de atitudinea responsa
bilă a cetățeanului care a solicitat ajutorul 
organului de miliție : Tudor Constantin, 
seftil depozitului de materiale de construc
ție din localitate. Datorită lui. infractorul — 
M.M. din comuna Chtrnogi — a fost prins, 
marfa — avut obștesc — a reintrat în ma
gazia unității. Si totuși, asistind la jude
cata cazului...

Venit să cumpere o sobă, în loc să fie 
îndemnat să procedeze potrivit legii — să 
aleagă marfa, să o plătească si numai după 
aceea s-o ridice de la magazie — M.M. a 
fost îndrumat pe drum sui-generis. Astfel : 
si-a ales marfa, a suit-o în camion — ope
rație la care l-a ajutat chiar vînzătorul a- 
cesteia, Gheorghe îonașcu — după care, e-

chipat de plecare, mușteriul a fost sfătuit 
să se ducă să facă plata. Procedură folosită 
si în alte cazuri. De care insă cumpărătorul 
s-a folosit după cum am văzut, uitind să 
mai treacă pe la casierie...

Evident, gestul lui T.C. de a recupera bu
nul astfel ieșit pe poarta unității nu este 
de neglijat. în loc să facă insă pe detectivul 
căutind prin tot orașul bunurile sustrase 
— M.M. a fost găsit numai intîmplător, cind 
se apucase să-si ..cinstească" isprava — 
conducerea depozitului ar face mult mai 
bine dacă ar veghea ca vînzătorii din uni
tate să respecte legea privind procedura de 
vînzare. Altfel, grila de care se bucură bu
nurile aflate în magazia lor nu poate ține 
de cald. jChiar dacă e vorba despre sobe.

Mania proceselor
O dată la două-trei săptămîni, în perioada 

30 martie—7 septembrie a.c.. familiile D. 
și P. au putut fi văzute pe sălile instan
țelor judecătorești din Capitală. Mai întîi. 
pe coridoarele si prin sălile de ședințe 
ale judecătoriei sectorului 7 ; apoi — prin 
cele ale Tribunalului Capitalei...

Pricina ? După ce au încheiat un contract

de închiriere a unei camere, intre familiile 
D. — in calitate de proprietari — si P. — 
în calitate de chiriași — s-au ivit unele 
neînțelegeri. Motiv pentru care proprietarul 
s-a adresat instanței cerînd rezilierea con
tractului si evacuarea chiriașilor.

Nu vom intra in amănunte. Potrivit legii, 
solutionarea cazului e presupus administra
re de probe, audiere de martori etc. Lucru 
care a dus. in final, la o soluție definitivă, 
legală si temeinică, pronunțată — în terme
nele prevăzute de lege — la 7 septembrie 
a.c. : pretențiile proprietarilor au fost neîn
temeiate. chiriașii nu se fac vinovați de 
fapte care să oblige la anularea contractu
lui si la evacuarea lor necondiționată.

Pînă aici nimic deosebit. Cercetînd actele 
dosarului nu poți să nu rămii uimit de un 
lucru : deși procesul a încetat la 7 septem
brie. după cum spuneam — nemulțumind 
chiar pe soții Dinică. care stăruiau in jude
carea pe mai departe a cazului 1 — potri
vit clauzelor cuprinse încă de la inceput in 
contractul de închiriere dintre părți, aces
ta își încetase valabilitatea... încă de la 
data de 1 august.

De ce s-or fi trudit oare soții D. să năs
cocească tot felul de „motive" de- evacuare 
vreme de mai bine de cinci luni cind chi
riașii urmau să plece de la sine „.peste nu
mai patru luni ?!

Să-i spunem mania proceselor.

Nunta - în cîștig. 
Căsnicia- 
în pierdere

Recent, la cererea soției, instanțele jude
cătorești — judecătoria sectorului 8 si. res
pectiv. Tribunalul Capitalei — au declarat 
desfăcută căsătoria dintre Teodora si Vasile 
Năstase. ambii din București. Ocazie cu 
care s-a hotărît si împărțirea bunurilor co
mune dobindite de soți în scurtul răstimp 
de la încheierea pînă la desfacerea căsniciei. 
(Aceștia s-au căsătorit in august 1975 și au 
divorțat în septembrie 1977). Mobilă si co
voare. obiecte de bucătărie si bunuri de fo
losință personală etc...

Ceea ce ne-a reținut atenția nu este însă 
nici scurta existentă a căsniciei, nici faptul 
că pe lista bunurilor comune care urmau 
să fie împărțite a figurat, la loc de cinste, 
însăsi suma de bani obținută de miri ca 
„dar de nuntă" : 26 000 lei. (Suma este chiar 
modică în raport cu altele, obținute în oca
zii asemănătoare de către indivizi mult mai» 
„întreprinzători" !). Solicitînd instanței îm
părțirea sumei menționate, Teodora N. a 
specificat însă următoarele : mai înainte de

valoare de 41 milioane lei. Concret, 
au fost trimise peste prevederi în 
rețeaua sistemului energetic națio
nal mai mult de 200 milioane kWh 
energie electrică, îndeplinindu-se 
astfel înainte de termen angajamen
tul luat în întrecere. (Sabin Ion eseu).

a se proceda la împărțire, din suma de mai 
sus urmează să se scadă 7 600 lei — „inves
tițiile" făcute de miri cu amintitul prilej.

Deși căsnicia a eșuat, nunta le-a adus 
deci foștilor soți un profit de peste 300 la 
sută. Care a fost părerea mesenilor, nu 
știm ! Bănuim insă că ei ar fi dorit ca 
..profitul" să fie nu de partea... nuntii, ci 
de partea căsniciei.

Din caietul 
grefierului

„Despăgubirile ce mi s-au acordat au ți
nut seama numai de faptul că nu aveam 
serviciu, nu și de faptul că tocmai atunci 
cind pîrîtul m-a accidentat cu mașina eu mă 
duceam să iau de la un prieten suma de 
trei mii lei pe care i-o împrumutasem mai 
demult si pe care acum acesta refuză să 
mi-o mai dea înapoi pe motiv că. așteptîn- 
du-mă, a dat banii pe două costume de 
blugi".

(Fragment din pretențiile reclamantu
lui, Tribunalul Capitalei, dosar civil 
2312/1977).

Titus ANDREI
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Cuvîntarea tovarășului NICOLAI CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
rea tuturor focarelor de conflicte 
și încordare, pentru reglementarea 
pe calea pașnică a tratativelor a 
tuturor litigiilor dintre state. Mi
lităm activ pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
pentru instaurarea unei păci trai
nice și juste în această regiune. 
Doresc să menționez — și cred că 
veți fi de acord cu mine — că 
pentru a se realiza pacea în Orien
tul Mijlociu trebuie soluționată 
problema umanitară, socială și po
litică a poporului palestinean, prin 
asigurarea drepturilor sale legiti
me de a trăi într-un stat indepen
dent și liber. (Aplauze puternice). 
Ne pronunțăm pentru încetarea 
oricăror înfruntări armate și pen
tru reglementarea prin bună în
țelegere a diferendelor apărute în
tre unele state ale continentului 
african, pentru întărirea păcii și 
colaborării, atît de necesare po
poarelor africane, ca de altfel tu
turor popoarelor, pentru propăși
rea lor economică și socială, pen
tru dezvoltarea liberă și indepen
dentă. Considerăm că trebuie fă
cut totul pentru întărirea unității 
africane în lupta pentru o viață 
liberă, independentă. (Aplauze pu
ternice).

Ca țară care a cunoscut vreme 
îndelungată dominația și asupri
rea străină, România se pronunță 
pentru abolirea definitivă a colo
nialismului și neocolonialismului, 
a oricărei forme de subjugare și 
asuprire a altor popoare. Spriji
nim mișcările de eliberare națio
nală din Africa australă, ca și din 
alte părți ale lumii, ne manifes
tăm solidaritatea activă cu lupta 
de emancipare națională a popoa
relor din Rhodesia și Namibia, 
condamnăm cu hotărîre politica 
rasistă, de apartheid, pornind de 

la faptul că umanitarismul pre
supune egalitate și respect, lichi
darea oricăror forme de inegalita
te între oameni. Oamenii sînt e- 
gali, popoarele sînt egale și tre
buie să trăiască în deplină egali
tate ! (Aplauze îndelungate).

România consideră că o cerință 
vitală a zilelor noastre, profund 
umanitară și socială, este lichir 
darea subdezvoltării, a decalajului 
dintre țările bogate și sărace, în
făptuirea unei noi ordini econo
mice, care să deschidă calea unei 
colaborări internaționale echitabile, 
accesul tuturor popoarelor la teh
nologiile moderne, la cuceririle 
științei și tehnicii înaintate, progre
sul material și spiritual mai rapid 
al națiunilor rămase în urmă, să 
asigure dezvoltarea echilibrată și 
stabilă a economiei mondiale.

Este de înțeles că, în împrejură
rile lumii de azi, este necesar să 
ne preocupăm nu numai de ajuto
rarea celor care suferă de pe urma 
războaielor și a înapoierii econo
mice, ci, în primul rînd, să acțio
năm ferm, unindu-ne forțele, pen
tru a împiedica dezlănțuirea răz
boaielor, care generează atâta ne
norocire, pentru înlăturarea inega
lităților din viața internațională, 
care condamnă numeroase popoare 
la mizerie și sărăcie.

După părerea noastră, Crucea 
Roșie poate contribui într-o măsură 
importantă la cauza progresului și 
păcii ; ea nu poate rămîne în afara 
preocupărilor popoarelor pentru 
rezolvarea gravelor probleme mon
diale la care m-am referit De alt
fel, țelurile fundamentale ale Cru
cii Roșii pledează cu toată puterea 
în favoarea ideii ca ea să-și facă 
un titlu de onoare din lupta pentru 
împlinirea dezideratelor prioritare 
ale omenirii — pacea, dezarmarea, 
securitatea, lichidarea subdezvol
tării, democratizarea relațiilor in

ternaționale,. întărirea solidarității 
popoarelor și a tuturor organisme
lor internaționale în edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră. Lupta în slujba 
acestor idealuri cardinale ale uma
nității constituie, după părerea 
noastră, modul cel mai propice de 
îndeplinire a misiunii nobile ce re
vine Crucii Roșii, calea pe care ea 
își poate face și mai eficientă acti
vitatea ce o desfășoară, pe care 
poate dobîndi o și mai înaltă pre
țuire și recunoștință din partea în
tregii omeniri, a popoarelor între
gii lumi. (Aplauze puternice).

Vă rog să-mi permiteți să folo
sesc acest prilej pentru a exprima 
mulțumiri organizațiilor de Cruce 
Roșie Internațională, societăților 
naționale de Cruce Roșie pentru, 
ajutorul acordat poporului român 
în urma cutremurului catastrofal 
din 4 martie. Am văzut și vedem 
în aceasta o expresie a solidarității 
între popoare, o ilustrare a faptu
lui că, pe deasupra deosebirilor po
litice, de mărime sau de altă na
tură, dintre statele, organizațiile in
ternaționale — mă refer aici la 
Crucea Roșie — pot juca un rol 
activ în triumful principiilor uma
nitare de solidaritate și conlucrare 
între popoare. (Aplauze puternice).

Aș dori să menționez că orga
nizația de Cruce Roșie din Româ
nia, participînd activ la soluționa
rea unor importante probleme so
ciale interne, îndeosebi în dome
niul asistenței medicale — și în 
acest sens țin să menționez cu 
deosebire aportul prețios la vin
decarea rănilor pricinuite țării 
noastre de catastrofalul cutremur 
din 4 martie — acționează, tot
odată, intens, alături de celelalte 
organizații similare, pentru ajuto
rarea popoarelor și comunităților 
umane lovite de războaie, de să
răcie și boli, de calamități natu
rale. Prin întreaga sa activitate, 

Crucea Roșie românească contri
buie activ la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu alte organizații 
similare, la înfăptuirea politicii 
statului nostru de înțelegere și co
laborare cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, la 
cauza progresului și a păcii. (A- 
plauze puternice).

Doamnelor și domnilor,
Tovarăși și prieteni,
M-am referit la unele probleme 

care preocupă astăzi omenirea, 
precum și la unele probleme ale 
politicii României, considerînd că, 
într-o lume confruntată cu, atâtea 
cerințe imperioase, societățile na
ționale de Cruce Roșie pot colabo
ra cu succes în realizarea înalte
lor scopuri umanitare ce le animă.

îmi exprim convingerea că mă
surile pe care le veți adopta, con
cluziile la care veți ajunge în ca
drul dezbaterilor vor marca un 
pas înainte în îndeplinirea nobilei 
misiuni ce revine Crucii Roșii, 
sporind și mai mult aportul aces
tei importante mișcări sociale ia e- 
fortul universal pentru demnita
tea, libertatea și fericirea omului. 
(Aplauze puternice).

Urez succes deplin lucrărilor 
conferinței și vă doresc să vă sim
țiți în România cît mai bine ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Vă adresez dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, tuturor po
poarelor pe care le reprezentați 
cele mai calde urări de bunăstare, 
prosperitate și pace ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
conformitate cu practica organiza
țiilor dumneavoastră, să declar 
deschise lucrările celei de-a XXIII-a 
Conferințe Internaționale a Crucii 
Roșii și să urez, încă o dată, suc
ces deplin lucrărilor sale. (Aplauze 
puternice, prelungite).

(Urmare din pag. I)
A vorbit apoi sir Geoffrey New

man-Morris, președintele Comisiei 
permanente a Crucii Roșii Interna
tional?.

„Printre îndatoririle Comisiei per
manente a Crucii Roșii Internatio
nale, al cărei președinte am onoarea 
să f u — a spus vorbitorul — se află 
nlegerea orașului-gazdă a Conferin
ței Internationale, stabilirea. împreu
nă cu s>ocietatea-gazdă. a datei con- 
'erinței. a programului provizoriu si 
a ordinii de zi.

Comisia permanentă a acceptat cu 
reală plăcere invitația Societății de 
Cruce Roșie din România de a se 
întruni aici, la București, acest oraș 
frumos și istoric.-care. în ciuda fap
tului că a avut de suferit de pe urma 
recentei calamități naturale, a primit 
delegații la cea de-a XXIII-a Confe
rință Internațională a Crucii Roșii cu 
brațele deschise și zîmbetul pe buze.

Sînt numeroși factorii care se iau 
în considerare la alegerea țării-gazdă 
a-Conferinței Internaționale. De data 
aceasta, unul din elementele hotărî- 
toare a fost promisiunea autorități
lor române, la cel mai înalt nivel, 
de a asigura deplina libertate de 
participare și. exprimare, pe care sînt 
bucuros s-o relev încă de la început, 
precum și condițiile excelente de or
ganizare".

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la principiile care guvernează ac
tivitatea Crucii Roșii în ajutorarea 
victimelor conflictelor, cataclismelor 
naturale. în alinarea suferinței u- 
mane.

în cuvântul său, Alexandre Hay, 
președintele Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii, a adus un omagiu 
României pentru organizarea, la 
București, a acestei importante 
manifestări. ..Asumîndu-și sarcina 
de a organiza prezenta confe
rință — a spus vorbitorul — 
Crucea Roșie română, cu sprijinul 
guvernului acestei țări generoase, a 
adus un excepțional serviciu cauzei 
Crucii Roșii. Fie-mi permis să le 
exprim, amindurora, profunda recu
noștință a Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii.

Aș vrea, de asemenea, să aduc 
acest omagiu poporului român, care, 
însuflețit de președintele său. a în
fruntat cu atît curaj sfidarea forțe
lor naturii. în acea tristă zi a lui 
martie și care, cu prețul unor 
eforturi’excepționale, a și reconstruit 
în mare parte orașul care ne-a pri
mit astăzi. Fie ca idealul tuturor ce
lor care au salvat victimele și care 
au dorit să șteargă urmele sinistru
lui să constituie un izvor de inspi
rație pentru ansamblul mișcării 
noastre și un exemplu pentru acțiu
nile noastre".

Referindu-se la semnificația reu
niunii de la București, la misiunea 
și sarcinile organizației, vorbitorul a 
relevat faptul că Crucea Roșie In
ternațională rămîne mobilizată în 
permanență pentru a oferi aju
toare tuturor victimelor conflicte
lor armate sau catastrofelor natura
le. indiferent de numărul lor și de. 
locul unde se află. „Bărbații și fe- 
mei le de bună credință din organi
zațiile naționale sau internaționale 
ale Crucii Roșii din întreaga lume, 
a spus vorbitorul, își consacră 
efortul depășirii disensiunilor ce 
divizează planeta noastră. Une
ori, eforturile par derizorii față 
de profunzimea acestor disensiuni. 
Și totuși, aceste eforturi trebuie în
curajate și nu trebuie nicidecum 
pierdută speranța. Noi înșine, mem
bri ai Crucii Roșii, în măsura în 
care participăm la numeroasele noas
tre activități, contribuim la reali
zarea acestor eforturi, care vin să 
promoveze o mai mare înțelegere in 
lume".

Președintele Ligii Societăților de 
Cruce Roșie, Semilună Roșie, Leul și 
Soarele Roșu, J. A. Adefarasin, a 
spus :

„Eu cunosc, de la prietenii mei ro
mâni, marele interes pe care 
dumneavoastră, domnule președinte 
Ceaușescu, îl acordați Crucii Roșii în 
țara dumneavoastră, precum și par
ticiparea activă a acesteia la propă
șirea sănătății și multiplele sale acti
vități pe plan internațional.

Este greu să uităm groaznicul 
seism din România, precum și bărbă
ția poporului său, fermitatea de care 
a dat dovadă în fața adversității na
turii, ca și sentimentul de solidari
tate ce l-a unit, permițîndu-i să în
lăture pagubele uriașe provocate de 
cutremur.

Vă salut cu multă căldură, Exce
lență. domnule președinte, și pe dum
neavoastră, doamnă Ceaușescu, și vă 
felicit pentru activitatea desfășurată 

în momentele grele prin care a tre
cut țara dumneavoastră.

Se știe că Excelența Dumneavoas
tră, domnul președinte, a fost con
ducătorul tuturor operațiunilor de 
salvare și de ajutorare și că, într-un 
mod eficient și demn de admirat, 
dumneavoastră ați fost la fața locu
lui, ajutînd, demonstrînd o mare aten
ție față de răniți, față de cei rămași 
fără adăpost, față de cei afectați. O 
conducere de acest fel este in spiri
tul autentic al Crucii Roșii și vă ex
primăm gratitudinea noastră pentru 
acest lucru.

Permiteți-mi să vă spun cîteva cu
vinte despre bărbăția și calitățile de 
conducător de care a dat dovadă 
președintele Republicii Socialiste 
România, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu, în alinarea groaznicelor 
tragedii și suferințe ale victimelor 
cutremurului.

în momentul producerii seismului, 
Excelența Sa se afla în patria mea, 
Nigeria. Domnia Sa se afla la un 
dineu, la care am avut cinstea să 
fiu și eu prezent. în timp ce distin
sul președinte rostea un toast de 
răspuns la toastul șefului statului ni
gerian în cinstea țării și poporului 
român, a sosit un mesaj scris. A 
fost înmînat președintelui, în timp 
ce Domnia Sa vorbea încă. Urgența 
cu care i-a fost înmînat l-a deter
minat să-l citească imediat. Eu pri
veam. Chipul președintelui a devenit 
dintr-o dată grav. Totuși, cu un calm 
uimitor și-a încheiat cuvîntarea și a 
părăsit dineul. Am bănuit cu toții că 
s-a întîmplat ceva grav. Președintele 
s-a imbarcat la bordul avionului, 
plecînd imediat spre țară. Cît de 
mare este, Domnule Președinte, dra
gostea ce o nutriți față de patria șl 
poporul dumneavoastră !“

După ce a subliniat rolul Crucii 
Roșii în menținerea păcii și securită
ții, vorbitorul a arătat, in încheiere:

„în calitatea mea de președinte al 
Ligii Societăților de Cruce Roșie, îmi 
exprim sincera recunoștință față de 
Crucea Roșie din România, care a 
avut amabilitatea de a găzdui cea 
de-a XXIII-a conferință. îmi este 
deosebit de plăcut să văd prezent 
aici un număr atît de mare de dele
gați ai societăților naționale și repre
zentanți ai guvernelor. Fie ca lucră
rile noastre să-și păstreze caracterul 
constructiv, în spiritul principiilor de 
unitate și universalitate, și să dea 
mișcării noastre un nou impuls, astfel 
incît ea să poată face față cerințe
lor viitorului".

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost invitat să ia cu- 
vintul.

Primit cu căldură, cu manifestări 
de stimă și prețuire, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit o 
cuvîntare, urmărită cu deosebit inte
res și deplină satisfacție, subliniată 
in mai multe rînduri cu vii și puter
nice aplauze.

Adresîn.du-se președintelui Nicolae 
Ceausescu, la încheierea cuvîntării. 
președintele Comisiei permanente a 
Crucii Roșii Internationale a spus :

„în numele participantilor. vă 
mulțumesc din inimă, domnule pre
ședinte, pentru această expunere, 
pentru faptul că ati deschis lucrările 
conferinței noastre.

Ceea ce ati spus dumneavoastră 
ne va face să ne gîndim și să ne stră
duim să ne ridicăm la înălțimea idea
lurilor pe care trebuie să le slujim, 

'în interesul și folosul umanității.
Prin cuvîntul dumneavoastră, dom

nule președinte, ati inaugurat o se
siune sub semnul ospitalității po
norului român.

Vă asigur, domnule președinte, în 
numele tuturor delegatilor. că vom 
depune toate eforturile pentru a 
face din reuniunea noastră de la 
București o conferință încununată de 
succes".

*
După ședința inaugurală, președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceausescu au 
primit pe Alexandre Hay. președin
tele Comitetului International al 
Crucii Roșii, J. A. Adefarasin, pre
ședintele Ligii Societăților de Cruce 
Roșie. Geoffrey Newman-Morris, 
președintele Comisiei permanente a 
Crucii Roșii Internationale, pe șefii 
delegațiilor participante la lucrările 
Conferinței Internaționale a Crucii 
Roșii.

Au participat membri ai conducerii 
de partid si de stat ai tării noastre.

în cursul întrevederii, reprezentan
ții mișcării internaționale a Crucii 
Roșii au mulțumit șefului statului 
român pentru interesul manifestat si 
sorii inul acordat desfășurării cu 
succes a reuniunii de la București. 

pentru ospitalitatea si cordialitatea 
ce le-au fost rezervate, pentru cuvîn
tarea rostită la deschiderea confe
rinței. subliniind că ideile generoase 
cuprinse în ea oferă dezbaterilor 
cele mai fericite auspicii. Șefii dele
gațiilor au evocat bunele relații exis
tente între țările lor si România, 
intre organizațiile naționale ne care 
le reprezintă si Crucea Rosie din 
România.

A fost exprimată convingerea că 
mișcarea internațională a Crucii Ro
șii va acționa în viitor cu si mai 
mult succes pentru solutionarea pro
blemelor de care depinde fericirea 
omului, subliniindu-se nobila misiu
ne ce revine organizațiilor de Cruce 
Rosie, indiferent de filozofie, con
vingeri religioase sau politice. în 
cultivarea unut climat de Pace si co
laborare în lume, în eliminarea răz
boaielor din viata popoarelor. în re
zolvarea. în spirit umanitar, a ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
urat încă o dată participantilor succes 
în desfășurarea lucrărilor conferin
ței. în întreaga lor activitate închi
nată înfăptuirii idealurilor nobile 
ale omenirii.

*
După-amiază, lucrările au continuat 

în ședință plenară, în cadrul căreia 
'au fost aleși președintele, vicepre
ședinții, secretarul general și secre
tarii generali adjuncți ai celei de-a 
XXIII-a Conferințe Internaționale a 
Crucii Roșii. Ca președinte al confe
rinței a fost ales general-maior Con
stantin Burada, președintele Societă
ții de Cruce Roșie din România, iar 
ca secretar general — prof. univ. 
Mircea Malița.

în continuare s-au aprobat comi
siile de lucru ale conferinței: Comi
sia pentru protecție și asistență ; Co
misia pentru probleme generale și de 
organizare ; Comisia pentru servicii 
comunitare și dezvoltare.

Conform tradiției, s-a dat citire 
principiilor fundamentale ale Crucii 
Roșii.

S-a citit apoi mesajul transmis 
conferinței de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

„Opera Crucii Roșii — se arată 
în mesaj — este în mod unanim 
considerată ca un exemplu de de
votament în vederea ajutorării ome
nirii în suferință, fiind o sursă de 
inspirație pentru toți cei care fac 
asemenea eforturi, Inclusiv pentru 
noi, în cadrul Națiunilor Unite. Mare
le nurhâr de ocazii în care se face 
apel la serviciile Crucii Roșii evi
dențiază condițiile necorespunzătoa
re în care continuă să trăiască nu
meroase popoare ale lumii, în pofi
da tuturor eforturilor noastre. Este 
marele merit al Crucii Roșii că face 
tot ce-i stă în putere pentru a ame
liora soarta celor aflați în suferință".

Salutînd inițiativele Crucii Roșii 
Internaționale, secretarul general al 
O.N.U. a arătat apoi in mesajul său 
că Organizația Națiunilor Unite a în
registrat cu satisfacție eforturile 
coordonate desfășurate de comunita
tea internațională pentru a accelera 
expedierea ajutoarelor după ca
tastrofe naturale, mentionînd în a- 
cest context-cooperarea dintre Cru
cea Rosie sr Oficiul coordonatorului 
Națiunilor Unite pentru ajutoare în 
caz de țatosttofo.

Kurt Waldheim și-a exprimat, de 
asemenea, satisfacția în legătură cu 
colaborarea continuă între Crucea Ro
sie Internațională si alte organe ale 
Națiunilor Unite. în mod deosebit 
Fondul Națiunilor Unite pentru Co
pii. Programul Alimentar Mondial si 
înaltul Comisariat al Națiunilor 
Unite pentru Refugiați.

„Sarcinile care se pun în fața Na
țiunilor Unite, ca și a Crucii Roșii 
Internaționale, sînt numeroase și ar
zătoare — se arată în încheierea 
mesa|ului. Bizulndu-mă pe experien
ța trecutului, sînt convins că vom 
îndeplini împreună aceste sarcini și 
ne vom îndrepta cu siguranță spre 
o lume mai bună. Vă adresez toate 
urările mele de succes în desfășu
rarea lucrărilor".

A fost prezentat, de asemenea, un 
mesaj din partea directorului general 
al UNESCO.

După prezentarea raportului Co
misiei permanente a Crucii Roșii 
Internaționale a urmat decernarea 
medaliei ..Henry Dunant" unor acti
viști ai mișcării internaționale de- 
Cruce Roșie, pentru contribuția deo
sebită adusă pe plan umanitar.

Lucrările conferinței continuă.

Nu avem numai pămîn- 
turi bune, cum sînt în Bă
răgan. Dobrogea sau Banat 
în tara noastră există si în
tinse suprafețe — aproape 
trei milioane de hectare — 
cu soluri argiloase, de tip 
podzolic sau smolnită. Spe
cialiștii le-au încadrat în 
categoria solurilor cu cel 
mai scăzut potential pro
ductiv. Si totuși... In 1976, 
cea mai mare producție de 
porumb boabe — 12 105 kg 
la hectar — s-a realizat nu 
în Bărăgan, Dobrogea sau 
Banat, ci pe smolnițele de 
la Scornicești. O întâmpla
re ? Un caz de excepție ? 
Nicidecum l Sînt rezultatele 
cercetărilor științifice care 
au fost larg aplicate în 
practică în zona Argeș-Olt 
si care s-au soldat cu spo
ruri mari de recoltă.

De altfel, cercetarea știin
țifică afirmă că cele trei 
milioane de hectare consti
tuie o rezervă sigură de 
sporire a recoltei de cerea
le cu cîteva milioane de 
tone anual. Da! Cîteva mi
lioane de tone! O adevă
rată bogăție. Să dăm răs
puns la întrebarea: cum 
pot si cum au fost trezite 
la viată aceste pămînturi 
slab productive 1

Ne întoarcem in urmă cu 
23 de ani. în 1954. un tinăr 
absolvent al Facultății de 
agricultură din București, 
inginerul Gheorghe Creme- 
nescu, se întorcea în Ar
geș pe meleagurile natale. 
„Mă obsedau pămlnturile 
de acasă — ne spunea. Se 
lucrau greu si dădeau re
colte mici Cînd ploua, apa 
băltea, cînd era secetă, se 
întărea ca betonul. Am 
venit cu gindul să facem 
aceste terenuri la fel de 
rodnice ca acele de la 
cîmpie".

împreună cu un grup de 
specialiști de la fostul 
I.C.A.R., inginerul Creme- 
nescu a organizat un cimp 
experimental la Oarja. Stu
diile făcute au dus la con
cluzia că trebuie găsită o 
metodă care să permită

înmagazinarea în sol a sur
plusului de apă. Dar cum 
să se procedeze ? Totul a 
pornit de la o Întâmplare. 
Pe terenurile din apropie
re fusese îngropată o con
ductă de gaze. In vara ur
mătoare s-a văzut că pe 
locul unde trecea conducta, 
griul si porumbul au cres
cut de mai mare dragul. 
Alături însă, plantele sufe
reau cînd de prea multă 
apă, cind de secetă. „Am 
găsit soluția — au zis cer
cetătorii. Solul trebuie afi
nat în profunzime".

Intr-adevăr, aceasta era 
soluția. Dar bătălia cu pă- 
mintul abia începea. Mai 
întâi au săpat șanțuri, dis
tanțate la L5 m si adinei 
de 60—70 cm. Le-au um
plut cu resturi vegetale si 
apoi le-au acoperit din 
nou cu pămînt. Pămîntul 
a devenit ca un burete. 
Absorbea tot excesul de 
apă. Metoda prezenta insă 
un inconvenient. Nu putea 
fi aplicată pe suprafețe 
mari. Cine putea să sape 
atitea șanțuri 7 Se părea 
că lucrurile au intrat in 
impas. Trebuia găsită o 
altă metodă. S-a luat le
gătura cu Institutul de 
cercetări pentru mecani
zarea agriculturii. A venit 
un specialist si. din nou, 
alte încercări. „Cred că 
asta-i scula de care aveți 
nevoie — a spus specialis
tul în utilate agricole.' în- 
cercați-o. Dacă dă rezulta
te, proiectăm un dispozi
tiv asemănător"... Era o 
gheară, de la un dispozitiv 
pentru defrișări de arbori 
cu rădăcini cu tot. Da, 
gheara scormonea solul la 
adîncime fără să scoată la 
suprafață stratul nefertil.

Au urmat alti ani de 
căutări. Erau si greutăți 
de învins Dar mai ales 
trebuia Învinsă neîncre
derea unor oameni. „Ce tot 
scormonesc pămintul? Alt
ceva mai bun nu au de 
făcut?" — se întrebau unii. 
Răsfoind presa acelor ani 
am găsit chiar dovezi scri

se despre neînțelegerea cu 
care era privită munca 
cercetătorilor. într-o scri
soare deschisă publicată de 
un ziar central din 26 mai 
1956, fostul președinte al 
Consiliului popular Topolo- 
venj era întrebat : „De ce 
nu-1 lăsați pe inginerul

poate fi ușor folosit cu 
tractoarele aflate în dota
rea unităților de mecani
zare.

Ce fenomen miraculos 
are loc prin afînarea pro
fundă ? Capacitatea solu
lui de înmagazinare a apel 
crește cu 60—70 la sută.

nutritive din sol prin ad
ministrarea de îngrășămin
te chimice în doze corelate 
științific cu hivelul pro
ducției planificate : com
baterea buruienilor. Prin 
cumulare. acești factori 
asigură obținerea unor re
colte de 6 000 kg grîu la

preocupat si el să facă pă
mîntul mai productiv, mai 
roditor, ne spunea : „Am 
luat știința ca aliat și 
ne-am apucat să însănăto
șim păminturile".

— Urmăream rezultatele 
de la Albota pentru că ne 
interesau, continuă pre-

însă cum vor reacționa oa
menii. „Ce-i cu voi, măi 
băieți ? — ne-a întrebat 
într-o zi președintele coo
perativei. „Parcă vi s-au 
înecat corăbiile". Nimeni 
nu a răspuns. „Știu eu 
care-i baiul. Nu de la 15 
ha ni se trage nouă sără-

Oamenii și-au luat ca aliat știința 
și au înnobilat pămîntul

• Stațiunea de cercetări Albota-Argeș a pus la punct un sistem de agricultură specific 
solurilor podzolice prin care recoltele au crescut de 4-5 ori ® Generalizarea acestei 

metode ar aduce un spor de cîteva milioane tone de cereale

Cremenescu să continue 
munca de cercetare ? Cu
noașteți valoarea experien
țelor sale ?“ într-adevâr, 
pe atunci era greu de în
trevăzut valoarea lor. Oa
menii nu credeau că aces
te păminturi pot fi făcute 
să producă mai mult. Trep
tat, cercetările de la Oarja 
s-au impus atenției. în 
1962 s-a înființat stațiunea 
de cercetări de la Albota, 
cu un profil precis : ame
liorarea solurilor slab pro
ductive. Perimetrul activi
tății : aproape 700 000 ha, 
cuprinse între riurile Olt 
si Ialomița. împreună cu 
specialiștii de la I.C.M.A. 
au continuat cercetările. 
Așa a apărut dispozitivul 
de afinare profundă cu vi
brator — M.A.S.-80, care

Practic, se înlătură exce
sul de umiditate, iar cu 
rezerva de apă care pă
trunde adine in sol plan
tele pot înfrunta seceta 
cea mai îndelungată

Astfel. a fost pus Ia 
punct un sistem de agri- 
cultuiă specific solurilor 
grele. argiloase. Pe lingă 
afînarea adincă, o dată la 
3—4 ani, au fost stabilite 
si alte elemente de bază, 
cum sînt : rotatla culturi
lor în cadrul unui asola- 
ment de 6 ani cu introdu
cerea unei sole ameliora- 
toare cultivate cu trifoi ; 
corectarea acidității prin 
aplicarea de amendamente 
calcaroase ; folosirea guno
iului de grajd si îngropa
rea resturilor vegetale : 
suplimentarea elementelor

hectar si de peste 10 000 kg 
porumb boabe la hectar.

In cîmoul exoeriment-il 
deci, rezultatele erau exce
lente Podzolul dobindise 
potențialul productiv al 
cernoziomului. Care era 
însă valoarea acestor noi 
metode, la scara marii pro
ducții ? Adevăratul exa
men. acela al confruntării 
cu practica, abia urma...

La Scornlcești-Olt. cer
cetătorii de la Albota au 
fost primiți cu brațele des
chise. Pâmînturlle de aici 
sînt din categoria smolnită. 
Oamenii le munceau din 
greu, dar nu scoteau la 
hectar mai mult de 1 000—
1 500 kg de grîu si 2 000—
2 500 kg de porumb. Pre
ședintele cooperativei, to
varășul Vasile Bărbulesm,

ședințele cooperativei I-am 
invitat pe cercetători la noi. 
le-am arătat păminturile. 
Au zis că in sase ani pu
tem mări producția de 
patru ori. Le-am pus la 
dispoziție un lot de 30 ha 
si le-am creat toate con
dițiile. Să arate, mai întii. 
ce se poate.

începutul n-a fost însă 
pe măsura așteptărilor.
— în ’70, primul an după 
ce am organizat experien
țele. a plouat mult. Pe 15 
ha. culturile au fost com
promise. Tare ne-am ne
căjit — ne spune cercetă
torul Constantin Nicolae. 
Ploi ca acelea vin o dată 
la 80—100 de ani. Deci re
zultatele slabe nu puteau 
fi concludente. Nu gtiam

cia. Important este că tre
buie să continuăm. Altfel, 
soluțiile n-or să ne vină 
singuie pe tavă".

Si s-au apucat din nou 
de lucru. In ’71 apar pri
mele rezultate edificatoa
re. Și. în același an. coope
rativa din Scornicești a în
cheiat cu stațiunea din Al
bota un contract de cola
borare. care ar putea sluji 
de model si pentru alte 
unităti. Cooperativa se an
gaja să devină fermă Pilot 
a stațiunii. Este o formă 
perfectă de integrare a cer
cetării cu producția, dar 
si a producției cu cerceta
rea. „Am adunat un bogat 
material de cercetare. Pe 
măsură ce verificam rezul
tatele pe lotul experimen

tal — ne-a spus președin
tele cooperativei — am 
introdus pe întreaga supra
față toate verigile din teh
nologia indicată de sta
țiune".

„Am înnobilat pămintul" 
— spun acum oamenii.

Intr-adevăr, efectul mă
surilor este miraculos. Pro
ducțiile au crescut an de 
an. în 1975 s-au realizat, în 
medie la hectar, 5 416 kg 
griu si 8 545 kg porumb 
boabe, iar în 1976 — 6 254 
kg grîu si 12 105 kg porumb 
boabe. Mai mult chiar de- 
cit au prevăzut cei de la 
stațiune. Producțiile obți
nute, constituie • dovada cea 
mai grăitoare că puterea 
pămintului stă în puterea 
oamenilor. Ele ilustrează 
strălucit ideea subliniată de 
secretarul general al par
tidului. cu prilejul Zilei re
coltei din 1976 ....că între
gul nostru sol. indiferent 
de categoria de fertilitate 
la care l-au încadrat spe
cialiștii, poate da recolte 
foarte mari". Da. si asta 
depinde numai de munca 
oamenilor. Iar cooperatorii 
din Scornicești. cu spriji
nul cercetătorilor, prin vo
ința lor fermă, au transfor
mat podzolul în cernoziom.

Rezultatele obținute în 
ameliorarea podzolurilor la 
Scornicești-Olt au înce
put să fie extinse si in 
multe alte unități. Ghio- 
roiu si Bălcești din Vilcea, 
Birlogu. Buzoești. Surdu- 
lești si Mozăceni Deal din 
Argeș. Jugureni, Petrești 
si Vișina din Dîmbovița 
sînt cooperative agricole 
unde, din ’74, se obțin re
colte foarte bune.

în acest an. sistemul de 
agricultură specific terenu
rilor grele, stabilit de Sta
țiunea de cercetări din Al
bota s-a aplicat pe supra
fețe si mai mari. In multe 
unităti agricole din jude
țele Olt, Argeș. Dîmbovița 
si Vîlcea s-au executat am
ple lucrări de afînare pro
fundă a solurilor grele și 
s-au aplicat amendamente

pentru corectarea acidită
ții. Toate acestea, împreună 
cu aplicarea celorlalte ele
mente din tehnologie, sînt 
o garanție că. în’ acest an, 
pe terenurile respective se 
vor obține producții supe
rioare celor realizate anul 
trecut.

Sistemul de agricultură 
specific pentru terenurile 
grele, elaborat de stațiu
nea Albota. a fost verificat 
în producție. Este calea 
prin care cele trei milioa-- 
ne hectare de soiuri slab 
productive din tara noastră 
pot să dobîndească poten
țialul productiv al cerno
ziomului din Bărăgan. 
Este nevoie doar să fie 
aplicate toate verigile din 
tehnologie. După cum 
ne-au spus însă mulți 
specialiști din producție, e- 
xistă si unele greutăți, mai 
ales în ce privește introdu
cerea solei amelioratoare 
cu trifoi, element hofăritor 
pentru ridicarea fertilității 
acestor terenuri. Se știe, 
trifoiul este „uzina de azot" 
a solurilor sărace. Cu fie
care an de cultură, el acu
mulează în sol pînă la 300— 
400 kg de azot activ si con
tribuie la îmbunătățirea în
sușirilor fizico-chimice. Ia
tă de ce supunem atenției 
Ministerului Agriculturii 
propunerea formulată de 
mai multi specialiști — și 
anume Ca. pentru aceste 
zone, indicatorii de plan 
pentru cereale să fie stabi
liți la producția totală ce 
trebuie obținută si nu la 
suprafața cultivată, deoa
rece acest ultim indicator 
constituie o frină pentru 
introducerea în cultură a 
trifoiului ca plantă amelio
ratoare.

Nu este un lucru imposi
bil. Pentru cîteva milioane 
de tone de cereale în plus 
trebuie create toate condi
țiile. Din aceasta vor avea 
de cîștigat economia națio
nală, agricultorii, vom avea 
de cîștigat noi toți.

Aurel PAPAD1UC
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Au trecut 80 de ani. E mult 7 E 
puțin 7 Poți spune că 80 de ani con
stituie o viață de om și atunci nu e 
prea mult. Dar opt decenii in istoria 
patriei, a societății românești repre
zintă enorm. în anul 1897 apărea in 
publicația socialistă „Lumea nouă“ o 
explicare detaliată' a cuvîntului to
varăș.

Nu era un neologism, nu se cerea 
tradus in sens lexical, .era o vorbă 
prezentă de secole in vocabularul 
nostru (Hasdeu o atestă legat de eve
nimente istorice din vremea lui loan 
Vodă cel Viteaz) ; socialiștii se re- 
'ereau la sensurile politice, de clasă, 
ale termenului „tovarăș". Astfel, încă 
din perioada apa
riției și a crista
lizării idealuri
lor sale, odată cu 
înălțarea Stindar
dului luptei care 
avea să fie atit 
de îndelungată si 
de grea. în mul
titudinea grijilor 
de organizare, de 
înfringere a vi
cisitudinilor, de 
căutare în orizon
turile pe atunci 
încețoșate ale is
toriei, proleta
riatul manifesta 
această atenție 
mișcătoare de a fi 
consecvent prin
cipiilor si mora
lei egalității socia
le pină la alege
rea și a unui a- 
pelativ potrivit a- 
cestor principii și 
acestei morale. 
Cei care se ridicau 
hotăriti să lup-, 
te pentru dreapta 
împărțire a mun
cii și a pîinii, a 
luminii și a su
dorii. a bucuriilor 
și a încercărilor 
se îngrijeau si 
pentru dreptul de acces la demnita
te. începînd cu modul de a se adresa 
al oamenilor egali între ei.

Au trecut opt decenii și clasa care 
a condus poporul spre orizonturi 
acum limpezite și certe, clasa care 
inscrie zi de zi în istoria patriei 
fapte de seamă, clasa care a preci
pitat ritmurile evoluției pînă ce a 
făcut viitorul prezent și palpabil se 
organizează din ce în ce mai bine, 
în pas cu viața, pe măsura răspun
derilor tot mai complexe de clasă 
conducătoare a unei societăți bogate 
și drepte, așa cum năzuiau înaintașii. 
Oamenii muncii conduc, gospodăresc, 
în fapt, concret, treburile obștești, în 
fabrici și uzine, pe șantiere și ogoa
re, în laboratoare și forumurile dez
baterilor politice. Ca un corolar al 
procesului firesc de perfecționare 
continuă a cadrului organizatoric în 
care sînt exercitate aceste atribuții 
de conducere, s-a constituit, zilele 
trecute, Consiliul Național al Oa
menilor Muncii. în multitudinea pre
ocupărilor lor de gospodari a căror 
zestre unică și unitară se cere chib
zuită de la leu la zeci de miliarde, 
grija lor de revoluționari, la reco
mandarea celui mai neobosit tribun 
ai spiritului revoluționar, s-a oprit

și asupra unui aparent amănunt, dar 
care este de fapt termenul ce ne a- 
propie, ne definește și ne înalță.

Această grijă reamintește că ter
menul „tovarăș” nu e un substantiv 
oarecare, că folosirea lui nu este o 
chestiune de stil, in conversație, de 
exprimare pur și simplu. Trecutele 
clase stăpinitoare iși impuneau ter
meni care să consacre distanța din
tre oameni, să incimenteze inegalita
tea de avere, drepturi și destin, să 
stratifice demnitatea omenească. S-au 
dat decrete care să impună temene
lele verbale, formulele lingușitoare, 
au existat „maiestăți" si ..înălțimi" 
care trăiau pe spinarea asudată si

TOVARĂȘ, 
cuvînt cald, 

care ne apropie, 
ne definește 
și ne înalță

flămîndă a mulțimilor de „bă" si 
„mă". Dezmoșteniții soartei. pentru 
care cei împopotonati cu aur si giu
vaere nu catadicseau să strice mai 
mult de o silabă, si-au Plămădit 
însă, la căldura sudorii și singelui 
care îi uneau, un cuvînt cald, al ega
lității si încrederii, al speranței si 
bărbăției.

Născut din aspirația spre egali
tate si demnitate, aureolat de lupta 
dirză pentru egalitate și demnitate, 
cuvîntul „tovarăș" iși are locul prin
tre drepturile cucerite ale egalității 
și demnității. Sîntem tovarăși între 
noi pentru că muncim si stăpinira 
împreună. Sîntem între noi tovarăși 
pentru că veghem uniți asupra re
zultatelor muncii noastre. Sîntem to
varăși fiindcă împărtim egal bucu
riile și încercările, surîsurile si preo
cupările, eforturile si destinderea. 
Tovarăși sîntem și nu putem fi alt
fel. deoarece conștiința noastră se 
hrănește din morala egalității și e- 
chității depline. Da, ne mindrim că 
sintem tovarăși, adică ostasl. sub un 
unic stindard patriotic si revoluționar, 
animați de aceleași idealuri ale so
cialismului sl comunismului, pentru 
că sintem cu toții, membri sau ne
membri de partid, milftanti care se

întrajutorează și trebuie să se întra- 
jutoreze. tovărășește. Așa cum orga
nizează dreapta împărțire a pîinii 
Si a culturii, a timpului si a energiei, 
a muncii si a odihnei, clasa munci
toare. reprezentanții ei directi au 
griiă și la dreapta împărțire a sti
mei pe care o nutrim fiecare față de 
toți ceilalți, iar această stimă e cel 
mai bine exprimată de cuvintul „to
varăș".

Consecventa termenului este, fără 
Îndoială, o expresie a consecvenței 
spiritului revoluționar al clasei mun
citoare. în plus însă, in condițiile cu 
totul noi ale societății noastre, folo
sirea generală, de către toți oame-’ 

nil, de la elev la 
ministru, a aces
tui termen este și 
o profundă ce
rință morală. Tre
buie să ne adre
săm unii altora 
cu acest cuvînt 
sacru. tovarăș, 
pentru că el ex
primă cel mai 
bine adevăratele 
relații sociale din 
orinduirea noas
tră, de egalitate 
și echitate depli
nă intre toți fiii 
poporului, indi- 

'ferent de națio
nalitate. profesie 
ori răspundere în
credințată de obș
te. Derivatele epo
cilor bazate pe 
domnia unora pe 
seama altora nu 
sint nevinovate 
formule „tradițio
nale". cum se 
mai încearcă jus
tificarea lor. ci 
mot oe vîrful u- 
nor pălării nepo
trivite creștetului 
nostru, ieșite din 
uz. Sint ciocolata 
mincinoasă care 

învăluie tendințe străine moralei 
noastre, fărîmituri mucegăite de 
servilism, favoritism, lingușeală, re
pudiate ferm de etica noastră.

Reprezentanții directi ai muncito
rilor din fabrici și de pe șantiere au 
adoptat recomandarea de a se statua 
cit mai ferm folosirea termenului 
de tovarăș sau, pentru cei care, in 
complexitatea raporturilor bilaterale 
au. în anumite împrejurări, rezerve, 
a termenului de „cetățean". îm
preună cu recomandarea de a se re
nunța la noțiunea anacronică de „an
gajat", termenii de „om al muncii", 
„cetățean", „tovarăș" se constituie în 
jaloane ale vocabularului firesc prin 
care concetățenii noștri iși exprimă 
unii altora gîndurile. sugestiile, sen
timentele de producători, proprietari 
și beneficiari ai întregii avuții, ma
teriale si spirituale, a societății.

Discutarea lor. In acest al 30-lea 
an de împlinire a idealurilor repu
blicane pe care clasa muncitoare le-a 
înfăptuit si le dezvoltă. în contextul 
concretizării tot mai vil și viabile a 
acestor idealuri, capătă dimensiuni 
de elocvent simbol pentru egalitatea, 
încrederea reciprocă. solidaritatea 
tuturor locuitorilor cetății, noastre, 
ai patriei noastre.

Sergiu ANDON

COMUNISTUL și tînărul de care răspunde

INSTANTANEE DE PE TRAIECTORIA UNEI VALOROASE INITIATIVE 
LA ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI DIN ARAD

A fost mai intii inițiativa „Prietenul noului angajat", 
XI aparținind organizațiilor U.T.C. Ideea a fost spri- 

* 'finită și administrativ : tinerii au fost repartizați 
riguros pe lingă muncitori și maiștri. Totuși... Au fost 
citeva cazuri cind muncitori mai virstnici nu s-au ocu
pat cum trebuie de tinerii pe care-i aveau in răspundere. 
Au motivat — in particular — cu declarații de-a dreptul 
de neînțeles : „Da, dar băiatul are școală, miine, poimiine 
o să lucre mai bine ca mine..." Cazurile au fost discuta
te. Și s-a hotărit că organizațiile de partid trebuie să ac
ționeze cu mai multă răspundere.

Comuniștii din secția 560 mecanică universală au ini
țiat o acțiune : „Comunistul și tînărul de care răspunde". 
S-a extins repede. Și pentru că in ultimii ani uzina a 
primit o masivă „infuzie" de tinerețe, cele două acțiuni 
educative au devenit preocupare generală, zilnică. Și, 
practic, au fuzionat. Pentru că fiecare comunist a tre
buit să se ocupe nu de un tinăr, ci de mai mulți și toți 
au devenit, prin cerințe și preocupări, prieteni apropi- 
afi, sfătuitori de fiecare clipă ai noilor muncitori. Dar si 
pătrundem, prin intermediul citorva secvențe, in intimi
tatea acestor acțiuni al căror scop este acela de a în
rădăcina in viață principiile comuniste de muncă.

Aliatul numărul unu în 
această acțiune: încrederea, 
încrederea in forțele, in 
dorința de afirmare a tine
rilor muncitori. Argument 
faptic: A sosit, în secția 
mecanică universală, o ma
șină foarte complexă de 
rectificat, cu comandă nu
merică. Cine s-o ia în pri
mire 7 Discuții aprinse la 
conducerea secției. Vasile 
Jurj, secretarul comitetu
lui uzinal de partid: „Aveți 
acolo foarte mulți tineri. Și

o Inițiativă care-1 privește. 
Promovați un tînăr. Doar 
n-o s-o dați unuia care 
miine iese la pensie 7“ A 
fost ales un tînăr care urma 
și liceul industrial seral. 
Foarte bună alegere. în 
scurt timp, tînărul a deprins 
toate subtilitățile mașinii 
si a adus-o la funcționarea 
în parametri. Orice neîn
credere s-a spulberat.

Despre Augustin Madașa 
se credea că nu mai e ni
mic de făcut. Nu-și realiza

niciodată norma. S-a ocu
pat intens de el un comu
nist. Tinăr și el. Secretarul 
organizației U.T.C. Aclim 
Madașa e unul dintre cei 
mai harnici și pricepuți 
muncitori. A ieșit la pen
sie muncitorul de la o ma
șină de rectificat interior. 
„Mașină-cheie". Au dat 
mașina in primire unui ti
năr de 18 ani: Constantin 
Oarcea. Proteste: „Ce-o să 
facă acest copil pe o ase
menea mașină 7“ Un comu
nist, Sorin Tătaru, s-a ocu
pat zilnic, cu insistență de 
Oarcea. Care a căpătat 
astfel toate însușirile unui 
muncitor priceput si res
ponsabil. Are acum. la 
rîndul lui, ucenici. De a- 
ceeași vîrstă cu el și chiar 
mai virstnici. Iată-1 în fo
tografia noastră (foto 1). 
Cel din mijloc, „copilul" 
acela bucălat. Dar cit de 
prețuit acum ! în stînga, 
Sorin Tătaru („profesorul"), 
în dreapta ucenicul...

Acțiune amplă șl com
plexă. Face parte din ea, 
obiceiul înpămîntenit acum, 
ca atunci cînd un tînăr își 
prezintă piesele la contro
lul tehnic de calitate aceas
ta să nu fie o simplă ope
rație de predare-primire, ci 
un prilej de învățăminte 
pentru tînăr. Piesele și

eventualele lor imperfec
țiuni ii sînt comentate, u- 
neori în prezență maistru
lui. Eram de fată cînd 
Liviu Litin. de două sâ.p- 
tămîni în producție (ab
solvent al școlii profesio
nale). s-a prezentat, cu e- 
moție, la C.T.C. Cu maxi
mă atenție, bătrînul contro
lor de linie Alexandru 
Moacă i-a examinat... mun
ca. Și a mers apoi Cu el, 
la mașină, să-i arate ce și 
cum a greșit, cum să lucreze 
mai departe. Zilnic și în 
fiecare oră se petrec aici 
asemenea lucruri.

Este cunoscută dificulta
tea pe care o întimpină 
orice tînăr muncitor, nou 
venit intr-o Întreprindere, 
atunci cind trebuie să-și 
pregătească setul de scule 
(care cere, uneori, o foarte 
serioasă pricepere). Aici (și 
în cadrul aceleiași acțiuni), 
colectivul de comuniști și 
utecisti a pregătit mai 
întîi cîteva asemenea tru
se. în timpul lor liber. Apoi 
din ce în ce mai multe. Le 
sînt oferite, într-un mo
ment oarecum festiv șl 
semnificînd încrederea ce 
li se acordă tinerilor noi 
muncitori, după ce s-au aco
modat cu munca în secție 
și au dovedit seriozitatea

necesară. Am fost de față 
la un asemenea moment. 
La sculărie. Tînărul be
neficiar al trusei. Ioan Ba
ciu. luminează secretarul 
comitetului U.T.C.

în fotografia 2. un mo
ment obișnuit pentru co
munistul Gheorghe Poncu 
(dreapta), care a calificat 
și educat sute de tineri. Ul
timul „caz", Olimpiu Lu- 
chian (stînga). părea să fie 
mai greu. Cîteva luni, tî- 
nărului nu prea îi ardea 
de muncă. Poncu l-a ținut 
sub observație continuă, 
Mergea adesea și la el aca
să. Pină cind Olimpiu a 
început „să guste plăcerile 
•muncii" — cum singur se 
exprimă acum. Iată-i, bine 
dispuși și prieteni, într-o 
clipă de răgaz.

Concepută ca o acțiune 
de maximă răspundere, 
educarea de către comuniști 
a tinerilor muncitori aduce 
aici, la „Strungul", în pla
nul evidentei, sute de ase
menea momente și . intim- 
plări. Cîștigă producția. 
Ciștigâ tinerii, care găsesc 
aici climatul fertil al pre
gătirii pentru viață și al 
adevăratei afirmări.

Fot.otext
Mihai CARANF1L

Mai puțin cu vorba, mai mult cu fapta!

— V-am chemat ca sâ vâ spun câ... acum n-o sâ mal aibâ 
nimeni motiv sâ spunâ câ n-a câlcat pe covorul directorului. 

Desen de M. CARANFIL

— Nu anunț, câ mâ criticâ pentru neglijențâ... las’ câ solu
ționez eu singur cazul.

Desen de Eugen TARV

Am descoperit pe ici. pe colo — mal 
multi cu un timp în urmă, din ce în ce 
mai rari în ultima vreme — un soi ciu
dat de organizatori care si-au făcut un 
obicei din a nu lua parte la acțiunile, pe 
care le organizează. Dacă e vorba de 
cursurile de ridicare a calificării, ei anun
ță temele, ziua si ora. cerînd tuturor să 
fie prezenti- Cu cîteva minute înainte de 
data stabilită, vin cu tabelele, bifează cil 
sirg. „Am isprăvit si cu asta, deocam
dată" — si.se duc acasă, ori pe stadion, 
ba se mai întîmplă să întirzie si la vreo 
bodegă. A doua zi. îi cheamă si-i iau la 
întrebări pe cei care au absentat E drep
tul lor să cheme, doar sînt oreanizatori. 
s-au străduit ! Au trecut luni, poate chiar 
ani de cînd n-au mai participat la cursuri, 
n-au mai deschis o carte. Dar cine si cum 
să le pretindă una ca asta, cînd el se 
zbat să organizeze ? , Obțin calificative 
maxime, rîvnesc si felicitări. Nu mai tin 
minte nici măcar titlul temelor puse în 
discuție. Vine munca patriotică : iar se 
agită. întreabă, alcătuiesc tabele, anunță 
ziua. ora. locul, bifează, tună si fulgeră 
împotriva celor care nu s-au tinut de cu
vînt, „Gata, am isprăvit și cu asta, 
deocamdată". Si-n timp ce colegii lor. pa

care i-au mobilizat, se străduiesc pe 
vreun șantier, ei joacă table — ori. de ce 
să-i zugrăvim numai în culori sumbre — 
stau în fata televizorului. în tihna casei. 
A doua zi. îi cheamă. îi iau la întrebări 
pe absenți — si nu sint dispuși să asculte
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explicațiile, scuzele, promisiunile, atl 
chiulit, mai mare rușinea.

Am cunoscut si un responsabil de cerc 
de creație tehnico-stiintifică. inginer 
aoreciat. altfel, care îsi convoca oamenii, 
îi bifa (peste o sută, de fiecare dată 1) 
si-apoi dispărea fără urmă. rar. rar de 
tot binevoia să se scuze că a intervenit 
ceva... Luni la rînd. oamenii s-au 
descurcat si fără ajutorul lui. In calitate 
de responsabil, inginerul a acordat două 
interviuri, evidențiind meritele cercului 
(se subînțelegea — și ale sale). La activi
tatea culturală sînt neîntrecuți. experți : 
mobilizează, anunță zilele de renetitii. de 
spectacol, bifează — si dispar. N-au vă

zut nici un spectacol dat de brigada artis
tică din întreprinderea ori instituția unde 
lucrează. Las’ că-i vedem la televizor, 
cind o fi să-i dea...

O vreme, la adresa unor astfel de mo- 
bilizatori-organizatori s-au făcut tot fe
lul de ironii, oricum — iar vine ăla cu 
tabelul, si-apoi. ia-1 de unde nu-i 1 I-a 
durut, si nu prea, curînd au devenit imuni 
la ironii. în orice caz. si-au zis că e mal 
rentabil să-ti vezi de-ale tale, acasă, la 
bodegă, in tribuna stadionului, decit să te 
duci la muncă patriotică, la repetițiile 
brigăzii artistice. Si s-au crezut chiar 
descurcăreți, si s-au pornit ei cu ironiile 
la adresa celor pe care îi mobilizau, ii 
chemau. îi luau la întrebări. Pînă cînd s-a 
constatat că nu mai e nevoie (de fapt, n-a 
fost niciodată) de astfel de „mobilizatori- 
organizatori". Discreditați, rămași în urmă 
cu toate, au intrat în gura oamenilor, a 
brigăzilor artistice pe care le-au mobili
zat. îi știe lumea, se cam știu si ei — si 
se află în căutarea de soluții tămădui
toare. Cit ar căuta, nu există decît o 
singură soluție : acord deplin între vorbă 
si faptă 1

Nicolae TIC

Mă uitam în ochii lui albaștri. Doar 
undeva în adîncuri mai licăreau um
brele unor neplăcute amintiri. Acum 
surideau. Vasile E. L. a depășit cu 
bine o perioadă grea din viata lui. 
îmi vorbise despre ea tehnicianul 
Viorel Țața...

— Cind. în urmă cu citeva luni, 
imediat după ce au fost date publi
cității măsurile hotărite de condu
cerea partidului si statului privind 
reeducarea prin muncă a tinerilor 
care au comis diferite acte antiso
ciale. nouă, celor de la întreprin
derea „Tricotex" Satu-Mare. ne-a fost 
repartizat. între alții, si băiatul a- 
cesta. Vasilică. Primul meu gînd a 
fost ca. pentru orice eventualitate, să 
atrag atentia tovarășilor mei de mun
că de la atelierul de bobinat să nu-i 
„scape" cuiva vreo aluzie sau glu
mă oe seama... părului tuns al băia
tului. 4-sta ar fi stricat totul din 
canul locului. Cred însă că sl fără 
măsurile mele de „precauție" băie
ții ar fi știut să se comporte cum era 
de dorit, cum au si dovedit-o. Si. să 
fiu sincer, evoluția pozitivă a lui Va
silică. la care sîntem fericiți că am 
fost părtași, ne făcea si oe noi. noii 
săi prieteni, să ne simțim mai bine, 
mai înăltati in propriii noștri ochi si 
în ai celor din iur.

...Mai era căsătorit cînd a venit 
la noi în întreprindere, dar procesul 
de divorț era pe rol. divorț care s-a 
si Petrecut curînd. deși el nu l-a do
rit. Era abătut, se simțea copleșit de 
sentimentul singurătății, aici la Satu 
Mare nemaiavînd pe nimeni din fa
milie. părinții, frații fiindu-i depar
te. la sute de kilometri, la Reșița. 
Ce-ar fi dacă si-ar căuta un loc de 
muncă acolo 7 Pînă să-și cristalizeze 
acest gînd. se văzu treptat înconju
rat de căldură si de omenie. Cu in
tegrarea lui profesională n-au fost 
probleme deosebite. S-a dovedit har
nic si priceput. Problema cea mai 
importantă, dar si delicată era. pen
tru el. ca si' pentru noi. timpul li
ber. Ce face, ce preocupări ÎI vor re

tine ne Vasilică în orele de după 
programul de lucru 7 Acesta era te
renul de „încercare a puterilor". 
„Care Pe care" va învinge : cei din 
uzină care si-au asumat o mare răs
pundere pentru Vasilică si față de 
societate, sau „anturajul" nu întot
deauna sănătos al străzii, si care i-a 
adus mai demult, nu de puține ori. 
necazuri ?

Am început cu fotbalul. Descoperi
sem că-i place sâ joace fotbal si că 
a mai jucat cîndva într-o echipă. 
Xată-1 așadar selecționat si in echi
pa întreprinderii. Deocamdată era 
bine, deși fotbalul nu rezolva decit 
o latură distractivă a timpului său 
liber. L-am făcut si acolo să simtă 
câ sîntem lingă el. Uneori, tot râul 
e spre bine... într-un meci s-a ac
cidentat si-a fost internat în spital. 
L-am vizitat, ba cite unul, ba in 
grup, la spital. Se bucura grozav. 
Ne-am dat seama că aștepta vizite
le noastre, care-i făceau bine. Cînd 
a ieșit din spital ne-am dus sâ-1 luăm 
si i-am inminat cu veselie o pereche 
de cîrie. de care avea neapărată ne
voie. Asta l-a emoționat, pur si sim
plu. „Pînă si la asta v-ati gîndit !“, a 
rostit băiatul. Cred câ si faptul a- 
cesta l-a convins că si-a găsit in noi 
prietenii adevărati. tocmai oamenii 
de care avea nevoie. De fapt, nu 
numai de clrie avea el atunci ne
voie... Unul din prietenii săi cei mai 
buni ne care si-i făcuse in atelier. 
Gheorghe Ujfalusi (om căsătorit, cu 
copii, cu 20 de ani mai în vîrstă ea 
el), l-a „mutat" pe Vasilică din ca
mera în care stătea cu1 chirie, în că
suța lui de pe strada Gara Ferestrâu. 
Vasilică a vrut să știe de la început 
ce chirie i se va cere. Dar „nea 
Ghită" îi zice : „Lasă, ai tu nevoie 
de bani pentru alte lucruri... Poate 
o să te înscrii la liceul seral. îti tre
buie cărți". Despre seral i-am vorbit 
cu totii. pînă cînd a înțeles si el că 
într-adevăr aceasta ar fi cea mai se
rioasă preocupare pentru timpul lui 

liber : sâ invete. sâ devină un mun
citor instruit si competent, un om 
luminat.

S-a înscris. Acum e in anul Intii. 
învață bine, muncește bine. Are figu
ra si purtările omului care si-a lim
pezit rostul în viată.

Mă uit în, ochii lui Vasilică si-1 
întreb : „Si cu gindul de plecare la 
Reșița, cum râmîne ?“. îmi suride : 
„A fost un gind. atunci, cînd cre

VIAȚA... 1N REGISTRE
O O reală apropiere de problemele tinerilor asigură evoluția 
lor pozitivă ® Birocrația insinuată în munca de educație 

naște rebuturi

deam că sînt singur... Acum nu mai 
e cazul".

*
Developînd oe un soatiu mai am- 

olu „radiografia" recuperării morale 
si sociale a unui tinăr. reporterul se 
simte dator sâ precizeze — dacă mai 
este nevoie — că astfel de exemoie 
nu constituie o excepție nici aici la 
„Tricotex". nici în alte colectivități 
muncitorești de pe cuprinsul patriei. 
Dacă am ales „cazul" de mai sus este 
pentru câ ni s-a părut mai sugestiv 
pentru modul responsabil si generos 
în care, aici la „Tricotex”. colecti
vul reușește sâ îsi exercite forța sa 
de înrîurire asupra tinerilor, respon
sabilitatea lui comunistă fată de des
tinul unor tineri care se află în mo
mente de impas. Deși există, tot aici, 
si altfel de situații...

într-un caz s-a întirnolat si ca a- 
tentia colectivului fatâ de un ase
menea tinăr să se oprească la ju
mătate. Am avut prilejul să asist 
direct la spulberarea dură, fără me
najamente. a unor iluzii oe care a- 
nunuti factori educaționali' si le fă
cuseră. dintr-un spirit de automul- 
tumire si de ignorare a unor „date 
necunoscute", dar extrem de influen
te și puternice, din viața unei tinere 

încredințată colectivului pentru ree
ducare — Florica G.. o tinără de 18 
ani.

Prima „cunoștință" cu Florica G. 
am făcut-o orin relatările lui Ale
xandru Bălan, de la serviciul oerso- 
nal : „Fata a tăcut, intr-un timo 
scurt, orogrese vizibile în integrarea 
profesională". Ceea ce — duDă opi
nia sa — ar atesta însâsi eficienta 
măsurilor luate în acest caz de că
tre conducerea secției tricotaje in 
care a fost repartizată. Intr-adevăr, 
măsurile stabilite de șeful de sec
ție. maistrul Nicolae Zsăkai. și de 
secretara organizației de partid de 
aici. Maria Hiirvati. au fost. în e- 
sentă bune. Fata a fost repartizată 
să lucreze ne o mașină de tricotat 
(munca de țricotoare nefiindu-i în 
totalitate necunoscută. în două „răs

timpuri" scurte mai lucrase aici), lin
gă o muncitoare dintre cele mai des
toinice. Amalia Gherasim. care a ca
lificat de-a lungul anilor peste 150 
de tinere în meseria ei. Era. din 
capul locului, o garanție că îndru
mările sale îsi vor găsi drumul si 
sare inima Floricăi G.

In ziua cind am poposit îm sec
ție. Florica lipsea însă de la locul 
de muncă. în legătură cu absenta ei.

am orimlt de La serviciul personal 
si de la conducerea secției informa
ții „sigure" că fata e puțin bolnavă 
si stă acasă oină se reface. Infor
mația oărea cu atît mai certă, fiind 
preluată dintr-un „registru special", 
destinat tinerilor-oroblemă. unde se 
notează, în dreptul fiecărui nume, e- 
venimente. întîmnlări mal deosebite 
care Intervin oe parcurs în viata a- 
cestora. Numai câ. adeseori, viata 
joacă... feste registrelor, atunci cind 
„înscrisurile" din rubricile lor devin 
un scop în sine, un fetiș, rupte de 
realități. '

Amalia' Gherasim :
— Stiti. chiar dacă e aici, la lu

cru. fata parcă e cu gindul în altă 
parte. Iar eu. parcă mă tem s-o scot 
din tăcerea si din lumea ei. Parcă 
tresare speriată ori de cite ori are 

impresia că a „trădat" fără să vrea 
vreun „amănunt" din viata tainică 
Ia care se tot gîndeste. într-o zi. cind 
m-am mirat de unghiile ei vopsite 
in albastru, am întrebat-o : „Iti pla
ce să muncești aici 7 Mi se pare că 
al mai lucrat La „Tricotex" o vre
me". A tresărit : ;.Nu. eu n-atn mai 
lucrat, soră-mea. Semănăm. (De fapt, 
n-are nici o soră — n.n.). Mie. tanti, 
îmi place să treacă timpul cît mai 
repede...".

Răspunsul acesta, ca întregul com
portament al fetei, ar fi putut si ar 
fi trebuit să constituie pentru mun
citoarea îndrumătoare, ca pentru toti 
cei din iur. un semn de întrebare, 
dacă nu chiar un ..semnal de alar
mă". Cum însă de nu s-a întrebat 
nimeni de ce isi dorește ea atît de 
mult ca timpul de lucru să tYeacă 
reoede si de ce atit de mult tînieste 
după „tainica" ei viată de dincolo 
de porțile fabricii T

— V-ati interesat si ce fel de via
tă duce ea după cele oct ore de mun
că 7 — am întrebat

— Nu. dar am putea să facem astal 
acum;

Nu. Florica G. nu era bolnavă, așa 
cum le-a Plăcut să creadă celor de 
La fabrică. Nu lipsea numai de la 
lucru, lipsea si de acasă. Bunicii 
(care au crescut-o si alături de care 
locuiește) au spus că Florica a... 
dispărut de acasă de vreo două zile, 
că a plecat cu „prieteni" sau „prie
tene" de-ale ei. cum face de obicei.,.

întors din această vizită revela
toare. maistrul Nicolae Zsăkai a fost 
cuprins de un sincer regret : „Ne fa
cem vinovati fată de Florica. Tre
buia să ne ocupăm si de timpul ei 
liber. Si să o fi smuls din „antura
jul” ei păcătos. Să-i oferim altceva”.

Tirzie constatare. Si totuși, cînd e 
vorba de destinul unui tinăr. nici
odată nu e prea tîrziu. Gabriela Do- 
nutiu. secretara comitetului U.T.C. : 

— Tinerele noastre muncitoare se 
gîndesc poate că dacă s-ar împrie
teni cu ea. ar fi si ele etichetate in 

felul in care este cunoscută ea... E 
adevărat, si noi ar trebui să organi
zăm diverse acțiuni... Lunar facem 
cite o excursie, dar vin cei mai buni 
utecisti si uteclste...

E cel puțin ciudată această con
cepție despre misiunea educativă a 
colectivului utecist. Acum înțelegem: 
dacă la „cei buni" n-a găsit apro
piere si înțelegere, ci doar reținere 
si circumspecție, unde să se fi dus 
Florica G. 7 „Cei buni" sînt buni cu 
adevărat numai în măsura în care 
au dorința si puterea de a răspindi 
în iur calitățile lor. De a lupta — 
deși nu-i ușor — pentru ca tineri ca 
Florica G. să-i poată privi cu admi
rație. să-si dorească să devină ca ei. 
Dar pentru asta se cere ca „mode
lele" să-i arate încredere si căldură, 
o sinceră si generoasă dorință de a 
aiuta.

Multe se puteau face. Am aflat: 
cei din ..anturajul” Floricăi G. sînt 
si ei tineri ca si ea. sînt si ei mem
bri ai unor colective muncitorești, din 
Satu Mare. N-ar fi fost deloc greu 
ca tovarășii din comitetul U.T.C. de 
La „Tricotex" să afle si ei acest lu
cru. Si să-și fi dat mina cu orga
nizațiile U.T.C. din întreprinderile in 
care lucrează „anturajul". Să por
nească împreună o ofensivă împo
triva felului strîmb de a-si concepe 
viata al tinerilor respectivi. Au. în 
privința asta, ce să-si reproșeze si 
comuniștii de la „Tricotex”. Cărora 
le-a scăpat din vedere o concepție 
ca aceea exprimată de secretara or
ganizației U.T.C.

In zadar vor fi tinute „la zi” con
dici si registre cu evidenta tinerilor 
încredințați spre educare, dacă în ele 
se vor înscrie presupuneri duioase si 
nu acțiuni concrete, directe si con
vingătoare. De genul celor care au 
dus la succes în cazul lui Vasile E. L. 
Educația cere stăruință, răbdare si 
dăruire.

Multă, chiar foarte multă dăruire.
Octav GRUMEZA
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Sîmbătă dimineața. tovarășul 

Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Naționale, a primit delegația parla
mentară sudaneză. condusă de Aldo 
Aiou Dens, membru al C.C. al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, membru al 
Adunării Populare, care se află in
tr-o vizită în tara noastră.

Din delegație fac parte : Arthur 
Akuen Shoal. Gorashi Mohamed 
Ahmed. Nour Eldin Mohamed Ahmed 
și Babiker el Nour, membri ai C.C. 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
membri ai Adunării Populare. 
Abushumma Baher, Antony Achon, 
Ibrahim Ahmed Algum si Ahmed 
Mohamed Wrag. membri ai Grupului 
parlamentar al Uniunii Socialiste 
Sudaneze. membri ai Adunării 
Populare.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, s-a subli
niat importanta întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si Gaafar Mo
hammed El Nimeiri. președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, pre

PLENARA CONSILIULUI U.A.S.C.R.
Sîmbătă. 15 octombrie, a avut loc 

Plenara Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, care a analizat activitatea 
desfășurată de asociațiile studenților 
comuniști pentru educarea comunistă 
a studenților, în vederea dezvoltării 
răspunderii acestora față de temei
nica pregătire profesională și politi
că. Plenara a stabilit sarcinile ce re
vin U.A-S.C.R. din hotărîrile Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28—29 iunie 
1977, din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de

SPORT © SPORT © SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele mondiale de lupte greco-romane Campionatele naționale de box
VICTORII PRIN TUȘ ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
STOCKHOLM 15 (Agerpres). — La 

Goteborg au continuat campionatele 
mondiale de lupte greco-romane, la 
care participă 178 de sportivi repre- 
zentind 28 de țări. In cea de-a doua 
reuniune, la categoria 82 kg, I. Drai- 
ca (România) l-a învins la puncte pe 
suedezul L. Andersson. Un alt luptă
tor român, P. Dicu (90 kg), a obținut 
victoria prin tuș în fața turcului 
A. Aslan. în cadrul categoriei peste 
100 kg, A. Kolcinski (U.R.S.S.) a cîș- 
tigat prin tuș întîlnirea cu V. Do- 
lipschi (România).

în turul doi, sportivii români an
gajați în această competiție au ob
ținut victorii. Astfel, în limitele cate

DERBIURI BUCUREȘTENE
RUGBI :

R.C. Gri vița roșie—Dinamo
Astăzi vor avea loc primele me

ciuri din faza finală a campionatului 
național de rugby, fază care cuprinde 
14 etape.

Interesul cel mai mare îl suscită 
partida dintre echipele bucureștene 
R.C. Grivița roșie și Dinamo, pro
gramată pe terenul din Parcul Copi
lului, astăzi, cu începere de la ora 
10,30. Amintim că in faza prelimi
nară aceste echipe s-au intîlnit de 
două ori — întîia oară a cîștigat Di
namo cu 17—3, în următorul meci a 
învins R.C. Grivița roșie cu 24—10.

O altă partidă importantă se va 
juca la Timișoara, intre echipa locală 
Universitatea și echipa bucureșteană 
Steaua.

AUTOMOBILISM

„Marele premiu al Bucureștiului“ 
la 30 octombrie, pe un traseu în premieră

Sezonul automobilistic de toamnă 
se încheie, la sfîrșitul acestei luni, 
cu tradiționala competiție „Marele 
premiu al Bucurestiului". contînd ca 
i spă (ultima) în campionatul natio
ns. de viteză pe circuit. întrecerea 
— în organizarea comisiei municipale 
de automobilism si carting și a aso
ciației sportive „Unirea tricolor" — 
va reuni peste 90 de concurenti din 
toată tara si se va desfășura pe clase 
(sase pentru avansați și una pentru

cinema
• Iarna bobocilor : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA - 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Pisicile aristocrate : FLAMU
RA — 9.
• Johnny Chitară : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 8,15; 10,30; 13; 15,30; 18f
20.30.
• Pelerina roșie : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Tănase Scatiu — 9; 12; 15, Ivan 
cel Groaznic — 18; 20 : TIMPURI 
NOI.
• Din nou... Disney — 9,30; 11; 
12,30; 14, Două lozuri — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Marele singuratic : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Făgăduiala : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, MODERN — 9; 11,30; 14;
16,30; 19,30.
• Buzduganul cu trei peceți :
CENTRAL — 9; 12,30; 16; 19,30,
GRIVIȚA — 9; 12,30; 16: 19.30, CO- 
TROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Atentatul de la Sarajevo : 
FLOREASCA — 9,30; 12; 14,30; 17;
19.30.
• Spada neagră : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15,
• Amenințarea : BUCEGI — 9; 
11; 13; 16; 18: 20.
• Rocky : EFORIE — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Logodnic pentru Ana : MIORI
ȚA - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful" : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20
• Salvați orașul s LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Ultima jertfă ; DRUMUL SĂ
RII - 15.30; 17,45; 20.
• Corsarul negru : GIULEȘTI — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,15, VOL
GA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Osînda : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• „Hindenburg" : FERENTARI — 
16; 19.
• O noapte furtunoasă : MUNCA
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Spaniole la Paris : POPULAR
— 15.45; 18; 20.
• Hercule in centrul Pămîntulul : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 

ședintele Republicii Democratice 
Sudan, în dezvoltarea și adîncirea 
relațiilor bune existente între Româ
nia și Sudan. S-au evidențiat, de 
asemenea, necesitatea intensificării 
schimburilor de experiență între 
parlamentele celor două țări, con
tribuția parlamentarilor la întărirea 
păcii si înțelegerii între popoare.

La întrevedere a luat parte Sayed 
Sharief. ambasadorul Sudanului la 
București.

★
în aceeași zi delegația parlamen

tară sudaneză s-a întîlnit la Palatul 
Marii Adunări Naționale cu un grup 
de deputati în Marea Adunare Na
țională. Oaspeții au fost informați 
despre organizarea si functionarea 
Marii Adunări Naționale si a orga
nismelor sale, modul concret cum 
deputății îsi aduc contribuția la în
făptuirea politicii interne si externe 
de dezvoltare multilaterală a Româ
niei socialiste.

*
După amiază, delegația a vizitat 

spitalul Fundeni si întreprinderea 
„Tricodava" din Capitală.

(Agerpres)

lucru de la C.C. al P.C.R. cu acti
viștii și cadrele din domeniul educa
ției politice, al propagandei și ideo
logiei și la cea consacrată dezbaterii 
problemelor organizării și conducerii 
activității de partid, a tuturor dome
niilor vieții economico-sociale.

Plenara a adoptat hotărîrea cu pri
vire la convocarea celei de-a Xî-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, or
dinea de zi și norma de reprezentare 
la conferință.

goriei 48 kg Constantin Alexandru 
l-a învins înainte de limită pe Josef 
Santha (Ungaria), la categoria 52 kg 
Nicu Gingă l-a eliminat pe francezul 
Bruno Kien, la categoria 57 kg Ion 
Dulică a cîștigat prin descalificare 
întîlnirea cu belgianul Van Leen 
Put. in cadrul categoriei 62 kg, după 
7 minute de luptă. Ion Păun l-a în
trecut prin tuș pe Reid Lamphere 
(S.U.A.), la categoria 68 kg Ștefan 
Rusu a ciștigat de asemenea prin tuș 
dună 4 minute meciul cu Michal 
Atatuiuiliu (Israel), iar la categoria 
74 kg Adrian Popa și-a adjudecat 
victoria prin tuș. după numai 2 mi
nute in fața norvegianului Laffe 
Carlsson.

POLO : Rapid—Dinamo
La ștrandul Tineretului, de la ora 

11, se vor confrunta cele mai pu
ternice echipe de polo din țară : 
Rapid și Dinamo. în întilnirile direc
te din acest an fiecare echipă ă do- 
bindit cite o victorie, la limită, asu
pra rivalilor. în clasamentul general, 
după 14 etape, Rapid are 25 puncte 
(golaveraj 133—61). iar Dinamo se 
află pe locul secund cu 24 puncte 
(golaveraj 111—63).★

Pentru amatorii de fotbal bucu- 
reșteni. meciuri din seria a Il-a a 
diviziei'B: Rapid—Prahova Ploiești 
(ora 11, stadionul Republicii) și Au
tobuzul—F. C. Chimia Rm. Vîlcea 
(ora 11, teren Autobuzul).

începători). Cu real interes sînt aș
teptate probele clasei naționale 
„Dacia", învingătorul urmînd să pri
mească trofeul competiției.

„Marele premiu al Bucureștiului" 
va avea loc duminică 30 octombrie, 
ora 9. pe un traseu în premieră : 
bd. Tipografilor, in zona hotelului 
„Parc" (complexul expozițional „Casa 
Scinteii"). Circuitul măsoară 1 700 m 
si va fi parcurs de 15 ori.

18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Orologiul Kremlinului X PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint : 
FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Amendament la legea siguran
ței statului : COSMOȘ — 15,30; 19.
• Străina : PACEA — 16; 19.

teatre

Ieri s-au deschis în Capitală

„Tehnoexpo", TIBCO și Salonul 
internațional de chimie

Sîmbătă dimineața, la Complexul 
expozițional din Piața Scinteii au fost 
inaugurate Expoziția tehnică inter
națională — Tehnoexpo, Tîrgul in
ternațional de bunuri de consum — 
TIBCO și Salonul internațional al 
chimiei, manifestări economice de 
anvergură găzduite de capitala tării 
noastre între 15—24 octombrie.

La festivitatea deschiderii au par
ticipat tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, miniștri, reprezentanți ai în
treprinderilor românești de comerț 
exterior, specialiști din unităti in
dustriale și institute de cercetări și 
proiectări, directori ai pavilioanelor 
naționale, reprezentanți ai firmelor 
expozante, membri ai corpului diplo
matic, corespondenți de presă.

Cu prilejul deschiderii, participanții 
au fost salutați de Ion Constantines- 
cu, președintele Camerei de Comerț 
și Industrie a Republicii Socialiste 
România.

Actualele manifestări expoziționale 
reunesc la București aproape 900 de 
firme din România și din alte 25 
de țări din Europa, Asia, Africa și 
cele două Americi — Austria, Marea 
Britanie. Bulgaria. Cehoslovacia, Co
lumbia, Danemarca, Republica De
mocrată Germană, Republica Fede
rală Germania, Israel, Italia, Iugo
slavia. Libia. Polonia. Portugalia, 
Statele Unite ale Americii. Ungaria 
șl Uniunea Sovietică. Iau parte, de 
asemenea, cu expoziții individuale 
firme din Belgia. Cipru, Elveția,

AZI, GALA
Numai patru dintre campionii a- 

nului trecut vor participa la gala fi
nalelor, în cadrul căreia se vor de
semna cîștigătorii centurilor tricolore 
— ediția 1977. Dintre aceștia, Mir
cea Simon. Calistrat Cutov și Al. 
Năstac pot fi considerați mari favo- 
riți la meciurile finale de azi. în 
schimb. Teofil Ghinea va avea în ri
valul său Remus Cosma un preten
dent cu șanse egale la cucerirea ti
tlului național.

Tocmai acest meci, Ghinea—Cosma 
(semimuscă — 48 kg), va deschide la 
ora 10 pe ringul de la Palatul spor
turilor și culturii seria celor 11 în- 
tilniri. în absenta candidatilor obiș- 
nuiți, Ibrahim Faredin și Nită Robu, 
pentru titlul categoriei muscă (51 kg) 
vor lupta mai tinerii Dumitru Cipere 
și Dumitru Burdihoi. Vicecampionul 
european al categoriei cocoș (54 kg), 
Teodor Dinu, se va întrece cu un ad
versar deosebit de bine pregătit, pu
ternic și ambițios — Al. Dobăeș. în
tre colegii de la clubul Steaua,

De la
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni face cunoscut depunătorilor 
că tragerile la sorți pentru tri
mestrul III a.c. a unor librete de 
economii vor avea loc în sala 
Clubului finanțe-bănci din Capitală, 
str. Doamnei nr. 2, după cum ur
mează : • pentru libretele de eco
nomii pentru construirea de locuin
țe, libretele de economii cu ciștiguri 
în materiale de construcție și libre
tele de economii pentru turism, 
luni. 24 octombrie a.c.. ora 16,30 ; 
• pentru libretele de economii cu 
dobindă și ciștiguri in autoturisme

(Urmare din pag. I)
știrbit prestigiu arin pregătirea lor 
profesională si politico-ideologică. 
prin atitudinea exemplară la locul de 
muncă, in familie si în societate, ac
tiviști pe tărim obștesc care și-au 
dovedit prin fapte dăruirea si devo
tamentul in înfăptuirea politicii par
tidului.

Totodată, așa cum a subliniat se
cretarul general al partidului, in ca
drul adunărilor electorale vor trebui 
analizate temeinic atît înfăptuirile, 
cit si ceea ce nu s-a realizat satisfă
cător, stabillndu-se mijloacele si 
căile de înfăptuire a programelor de 
dezvoltare ale fiecărui oraș si fiecă
rei comune. încă în cursul campaniei 
electorale, consiliile populare, ca si 
organismele componente ale Frontu
lui Unității Socialiste sînt chemate 
ca. manifestînd solicitudine si recep
tivitate fată de propunerile si critici- 
le. cetățenilor, spirit de răspundere 
si operativitate, să treacă la înfăptui
rea unor acțiuni gospodărești, re- 
zolvînd la fața locului diferitele 
probleme de care depinde dezvolta
rea economico-socială a fiecărei lo
calități.

Un important moment 
în dezvoltarea 

democrației noastre
1

muncitorești
Preocuparea constantă a partidului 

pentru continua dezvoltare a demo
crației noastre socialiste, pentru a- 
tragerea maselor la conducerea sta
tului si-a găsit reflectare săntănyn» 
trecută in constituirea Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din 
industrie, transporturi și construcții 
— moment marcant în ansamblul 
vastei activități desfășurate de condu
cerea partidului pentru crearea ca
drului organizatoric democratic, apt 
să asigure participarea activă a ma
selor largi, a oamenilor muncii, in 
frunte cu clasa muncitoare, la con
ducerea vieții economico-sociale.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu rostită cu acest ori lei a 
fundamentat în mod amplu rolul și 
atribuțiile Consiliului National al 
Oamenilor Muncii, ca si ale consili
ilor oamenilor muncii constituite in 
unitățile de producție, de cercetare, 
culturale si de învătămînt. ca forma 
cea mai democratică de conducere, 
ce demonstrează superioritatea orin- 
duirii noastre menită să asigure în 

'fapt autoconducerea muncitorească 
în aceste domenii. Firește, întrucît 
mai sînt doar două luni și ju
mătate pînă la sfîrșitul anului, 
pe primul plan al preocupări

Franța, Grecia. Japonia, Olanda și 
Suedia.
' în 18 pavilioane și pe platformele 
exterioare, însumind o suprafață de 
circa 54 000 metri pătrați, sînt înfăți
șate mii de exponate, multe dintre 
ele constituind cele mai recente crea
ții ale ramurilor și subramurilor in
dustriale care alcătuiesc profilul te
matic al expozițiilor.

Participînd la toate cele trei mani
festări, țara noastră este principalul 
expozant. Pe o suprafață interioară 
și exterioară de circa 30 000 metri 
pătrați, 30 de întreprinderi de comerț 
exterior prezintă o variată gamă 
de exponate, in bună parte produse 
noi și modernizate, cu caracteristici 
și performante tehnice competitive 
pe piața internațională.

După festivitatea inaugurală, par- 
ticipanții au vizitat pavilioanele și 
standurile țărilor șl firmelor expo
zante.

, , (Agerpres)

Inaugurarea 
cinematografului 

„Patria”, din Tulcea
La Tulcea a avut loc Inaugu

rarea cinematografului „Patria". 
El are 650 locuri și este dotat 
cu aparatură modernă pentru 
proiecții. Situat în zona cen
trală, noul edificiu se încadrează 
armonios în arhitectura muni
cipiului. (E. Mihăilescu).

FINALELOR
Constantin Buzduceanu si Gheorghe 
Ciochină (pană — 57 kg) și cei doi 
de Ia clubul Dinamo, Gheorghe Si- 
mion și Calistrat Cutov (ușoară — 
63.500 kg), vor fi partide în care 
tineri dornici să se afirme vor asalta 
adversari cu multă experiență și 
măiestrie pugilistică. Aceeași trăsă
tură o are și meciul Ilie Dragomir— 
Gheorghe Vlad (semiușoară — 60 
kg), un element spectacular supli
mentar fiind și stilurile atît de par
ticulare ale celor doi boxeri. Una 
dintre cele mai interesante finale se 
va desfășura între vijeliosul Cornel 
Hodut Si tehnicianul calm, care l-a 
învins pe Vasile Cicu in semifinale 
— Florian Ghită (semimijlocie — 67 
kg). Vor urma în program partidele 
Ion Miron—Nicolae Chioveanu (mij
locie mică — 71 kg). Al. Năstac— 
Valentin Silaghi (mijlocie — 75 kg), 
Ion GyBrffi—George Donici (se
migrea — 81 kg) și Mircea Simon— 
Ion Boancă (grea — peste 81 kg).

C E. C
emise de unitățile C.E.O, din Ca
pitală. marți. 25 octombrie a.c.. ora 
16.30; • pentru libretele de econo
mii cu dobindă si ciștiguri in auto
turisme emise de unitățile C.E.C. 
din tară, joi. 27 octombrie a.c„ 
ora 16.30.

Listele oficiale cu rezultatele fie
cărei trageri la sorti vor fi publi
cate în ziarele „Scînteia" si „Româ
nia liberă". ,

Tragerile la sorți fiind publice, 
Casa de Economii si Consemnațiuni 
invită pe cei interesat! să ia parte 
la efectuarea acestora.

lor consiliilor oamenilor muncii 
trebuie să se situeze realizarea 
tuturor indicatorilor de plan în 
fiecare unitate, a programului de in
vestiții. ca si a sarcinilor in dome
niul exportului, buna pregătire a 
producției pe anul 1978.

O semnificație deosebită pentru 
procesul de dezvoltare a autocondu- 
cerii muncitorești au măsurile cu 
caracter organizatoric adoptate privind 
lărgirea consiliilor oamenilor muncii 
prin sporirea substanțială a numă
rului membrilor care lucrează ne
mijlocit in producție, delimitarea 
atribuțiilor consiliului oamenilor 
munții de cele ale biroului executiv.

internă și internațională

evitîndu-se astfel manifestările de 
paraielism și suprapunere. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ansamblul acestor mă
suri va determina creșterea ro
lului conducător al organizațiilor 
de partid, secretarul de partid pur- 
tind. prin insăsi funcția sa de pre
ședinte al Consiliului oamenilor 
muncii, răspunderea directă pentru 
felul cum funcționează acesta, pentru 
felul cum se soluționează proble
mele complexe ale activității între
prinderilor.

Concluzia esențială desprinsă din 
cuvintaCea secretarului general al 
partidului constă în faptul că. intru- 
cît atît ne olan local, cit si De plan 
national, au fost create orxamsme 
democratice menite să asigure Par
ticiparea activă a maselor la condu
cerea societății. esențialul constă 
acum in a asigura functionarea onti- 
mă a acestui cadru institutional, ast
fel ca fiecare din organismele colec
tive de conducere să-si îndeplinească 
in cele mai bune condiții atribuțiile, 
rolul ce le revine in societatea 
noastră.

Sub egida 
ideilor colaborării

Pe planul politicii internaționale, 
mesajele secretarului general al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cronica zilei
între 10 și 15 octombrie, o dele

gație din R.P. Bulgaria a Comite
tului Central al luptătorilor împo
triva fascismului și capitalismului, 
condusă de generalul colonel în re
zervă Blagoi Penev, prim-adjunct 
al președintelui acestui comitet, a 
efectuat o vizită de prietenie în tara 
noastră, la invitația Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist din Republica Socia
listă România.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspeții bulgari au purtat convorbiri 
pentru schimb de experiență la Co
mitetul organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist și ,1a Comite
tul foștilor luptători antifasciști, au 
vizitat obiective economice. . cultu
rale și turistice, locuri si monumente 
istorice din București. Valea Praho
vei și Brașov. ★

La Sinaia au luat sfîrșit. sîmbătă, 
lucrările celei de-a Xl-a Conferințe 
naționale de instalații, avînd ca temă 
„Reducerea cheltuielilor materiale 
la realizarea si exploatarea instala
țiilor pentru construcții".★

în zilele de 14—16 octombrie a.c., 
la Botoșani, în organizarea Teatrului 
.,Mihai Eminescu", s-a desfășurat un 
ciclu de manifestări dedicate dra
maturgului Mihail Sorbul, născut în 
acest oraș. înscrise în cadrul celei 
de-a Il-a ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", manifestări
le au cuprins două spectacole de tea
tru în premieră — cu piesele „Po
veste studențească" și „Dracul" —, 
un spectacol in reluare al cunoscutei 
lucrări „Patima roșie", precum și un 
colocviu-dezbatere pe tema : „Tea
trul lui Mihail Sorbul". Cu același 
prilej și-a inaugurat activitatea și 
cenaclul de dramaturgie, organizat pe 
lingă Teatrul „Mihai Eminescu".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 13 octombrie. In țară: Vreme rece, 
mai ales la începutul intervalului, în
deosebi în jumătatea de est a țării. Ce
rul va fi schimbător. Ploi slabe și bur
nițe se vor semnala în sudul țării. Vînt 
slab pînă la moderat, prezentînd inten
sificări locale pînă la 50 km pe oră 
în sud-vestul țării și la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între * *6  și 14 grade, izolat 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. Se 
va produce brumă în primele două 
nopți, îndeosebi în estul țării. In vest 
local ceață. In București: Vreme rece, 
mai ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fl variabil, favorabil bur
niței și ploii slabe. Vînt moderat. Tem
peratura în scădere la început, apoi 
staționară. Dimineața ceață.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyiauo ue Bergerac —10, 
Peripețiile DiavuiUi soiuat Svejk
— ÎS; lo,30, (sala mica) : Comeuie 
de moua vecile — 10, Uasatona — 
15, Ciștigatoiui treouie ajutat — 
20, (saia Atelier) : Cine a fost 
Adam ? — 19.
• opera Română : Motanul în
călțat — 11, Boema — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Lasați-mă să cint 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra’; (sala scuitu Măgureanu): 
Leonce șl Lena — 11, Kaceala —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : In
terviu — 11; 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii
— 10,30, Recital — Leopoldina Bă
lănuța și Anda Caiugareanu —
15.30, „Omul — continuați să pu
neți întrebări" — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul 
uragostei șl al Intimplarli — 10,30, 
Musafirul care n-a sunat la ușă —
19.30,
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Jucătorii de cărți și Ursul
— 10,30, Nu am încredere in băr
bați — 15, Carambol — 19, (sala 
Magheru) : Patima fără sfîrșit —
19,30.
• Teatrul Giuleștl : Descăpățlna- 
rea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Șo
maj fără rnsă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Camping-Boema — 11, Lasă supă- 
rarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Adam 
și Eva — 10, Fortul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt și Pufușor șl 
Mustăcioară — 10, Recreația mare
— 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bucuroși de oaspeți !
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Anotimpurile minzului — 
10; 12.

tv
PROGRAMUL EMISIUNILOR DE 
DUMINICA 18 OCTOMBRIE 1977

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toți

• Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei (emisiune de edu

cație patriotică șl revoluționară)
9,20 Film serial pentru copil: Ivanhoe 

— episodul 2
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.45 Finalele Campionatului național de 

box. (Transmisiune directă de la 
Palatul sporturilor șl culturii)

12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
18,00 Box — finalele campionatelor na

ționale individuale (selecțiuni în
registrate de ia Palatul sporturi
lor și culturii)

16,50 Floarea din grădină (Emisiune- 
concurs pentru tineri interprețl de 
muzică populară)

17.45 Film serial: „Linia maritimă One- 
din“. Episodul 9. Regla: Ken Han- 
nam

18.30 Studioul varietăților

și secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Leonid Brejnev, 
prilejuite de intilnirea dintre re
prezentanții tineretului român și 
sovietic, au dat o dată m.ai mult 
expresie dorinței comune de a 
adinei continuu relațiile dintre 
România si U.R.S.S.. dintre partidele 
si popoarele noastre — dorință ilus
trată de însăsi desfășurarea acestei 
întilniri, ca si de suita manifestărilor 
care au loc in tara noastră în preaj
ma marii sărbători a popoarelor so
vietice : cea de a 60-a aniversare a 
Revoluției Socialiste din Octombrie.

Totodată, schimbul de mesaje din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășul Kim Ir Sen, prilejuit de pri
mirea delegației militare a R.P.D. Co
reene, convorbirile economice dintre 
reprezentanții tării noastre și ai R.P. 
Chineze. Poloniei, R.P.D. Coreene, vi
zita activiștilor de partid din Cuba, 
sint doar unele din faptele care, si in 
această săptămînâ. reflectă preocu
parea constantă a României pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești cu 
toate țările socialiste — preocupare 
centrală a politicii externe a Româ
niei socialiste.

în aceeași perioadă, convorbirile 
avute de președintele republicii cu 
președintele Asociației egioteano- 
române, cu reprezentantul Consiliu
lui Militar Suprem din Ghana, cu 
trimișii speciali ai statului centrafri- 
can, cu fratele șahinșahului Iranului, 
se înscriu pe linia extinderii relații
lor României cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, in in
teresul dezvoltării libere, de sine 
stătătoare a tuturor popoarelor, a 
păcii și înțelegerii internaționale.

Cerința prevalării 
spiritului constructiv!

In cuvintarea rostită la plenara 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind atenția deose-

R.S. CEHOSLOVACĂ:

Traiectoriile modernizării
înaltul nivel al industriei, gama 

largă de produse realizate în fabri
cile si uzinele Cehoslovaciei au adus 
acestei țări un larg renume. Dar și 
agricultura ei se situează pe locuri 
de frunte. Există unități de stat sau 
colective care obțin rezultate „de 
vîrf". Un exemplu este gospodăria de 
stat din Bezno, unde, după cum ne 
spune directorul adjunct, agronomul 
V. Kuntas. se obțin producții cu
rente de grîu de 50 chintale la hec
tar, iar pe unele loturi chiar de 70 
chintale.

Dinamismul producției cerealiere 
este ilustrat de faptul că. dacă îna
inte de eliberare media producției 
de grîu era de 17.2 chintale la hec
tar, în 1974 aceas
ta a ajuns la 32,5 
chintale, iar ac
tualul plan cinci
nal prevede ca 
pînă în 1980 pro
ducția de cereale să se ridice 
la 41—42 chintale la ha. Mari
le progrese se datoresc îmbi
nării avantajelor agriculturii so
cialiste cu aplicarea unei agroteh
nici avansate, introducerii mecaniză
rii și chimizării. Dispunînd de o in
dustrie dezvoltată, Cehoslovacia a 
putut, în anii socialismului, să înzes
treze agricultura cu mașini și utilaje 
modeme. Dacă în 1930 existau 3 600 
de tractoare, în prezent numărul lor a 
ajuns la aproximativ 150 000, iar cel al 
combinelor la 200 000, la acest capi
tol Cehoslovacia situîndu-se ne 
unul din locurile fruntașe din lume. 
Introducerea mecanizării a permis 
sporirea considerabilă a productivi
tății. în prezent un singur om lu- 
crind 7 hectare de pămînt.

în acest fel. pe lingă sporirea pro
ducției. s-au creat condiții pentru 
eliberarea unui mare număr de oa
meni din agricultură si angrenarea 
lor în industrie si alte sfere ale ac
tivității sociale. Este semnificativ 
faptul că în 1936 lucrau, in agricul
tură 3,29 milioane de oameni, în timp 
ce in 1974, numărul celor ocupați în 
această ramură era de numai un 
milion. Creșterea producției de îngră
șăminte chimice — circa 1,4 milioane 
tone în prezent — asigură 200 kg de 
fertilizanți la hectarul de teren agri
col, față de o medie de 10 kg, cit re
venea la mijlocul deceniului al patru
lea. Toți acești factori au făcut ca în 
1974 Cehoslovacia să obțină peste 10 
milioane de tone de cereale, ceea ce 
înseamnă aproape dublul volumului 
obținut in 1964.

însemnări de călătorie

19,03 Micul ecran pentru cel mici
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • In întîmpinarea ale

gerilor de la 20 noiembrie
19,45 Reportaj de scriitor
20,00 Film artistic: „Drum spre Mar

silia". Premieră pe țară. Co
producție Anglia-Franța-S.U.A. 
(1948). Regia: Michael Curtiz

21,35 Antena vă aparține (Spectacol pre
zentat de județul Bistrița-Năsăud)

22,33 Telejurnal
• Sport

PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ. Concertul or
chestrei simfonice din Berlin. Di
rijor GUnter Herbig. Solist Peter 
Rasei

LUNI 17 OCTOMBRIE 1977

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune In limba maghiară
19,00 La izvoarele cîntecufui — „Din 

cununa țării mele"
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal

• In întîmpinarea alegerilor
Din realizările consiliilor populare

19,50 Panoramic
20.30 Roman-foileton: „Mizerabilii". E- 

plsodul 2

bită pe care România o acordă înfăp
tuirii securității europene, a reafir
mat poziția partidului si statului 
nostru în sensul că reuniunea gene- 
ral-europeană care se desfășoară la 
Belgrad trebuie „să ducă la rezultate 
cit mai concrete, deschizind calea în
făptuirii in viată a documentelor 
semnate la Helsinki, contribuind la 
realizarea unei colaborări largi, la ri
dicarea diferitelor restricții in cola
borarea economică si. mai cu seamă, 
la stabilirea unor măsuri concrete 
de dezangajare militară, fără de care 
nu se poate vorbi de securitate si 
pace in intreaga lume". Corespunză

tor acestei poziții de principiu, dele
gația română a prezentat în cadrul 
reuniunii propuneri concrete, realiste, 
de natură să stimuleze destinderea, 
procesul continuu de edificare a 
securității europene. Este pozitiv 
faptul câ si în intervențiile a nume
roase alte delegații prevalează un 
SDirlt constructiv, că ele conțin pro
puneri iudicioase, de natură să con
tribuie la reușita reuniunii.

Cu atît mai regretabil este de a- 
ceea că în unele intervenții s-au 
făcut auzite note discordante, 
s-au adus în discuție probleme tin- 
zind să abordeze unilateral capitole 
ale Actului final. însoțite de tendințe 
de ingerințe in problemele interne 
ale unor state participante ; a- 
semenea manifestări — în fla
grantă contradicție cu spiritul și 
litera Actului final, cu principi
ile de relații lntereuropene înscri
se în el, inclusiv principiul neinge- 
rinței în treburile interne — nu pot 
să contribuie la dezvoltarea climatu
lui de lucru al reuniunii. Este necesar, 
este cerința popoarelor să se renunțe 
definitiv la asemenea practici incit 
toate eforturile să fie canalizate spre 
elaborarea măsurilor stimulatoare 
ale înțelegerii și colaborării de care 
depinde viitorul pașnic, si prosper al 
continentului nostru.

Nu mai puțin importantă a fost 
creșterea producției animaliere. Nu
mărul porcinelor, de pildă, s-a dublat 
față de perioada antebelică, iar 
producția de lapte s-a dublat fată de 
1948. La o serie de produse anima
liere, calculate pe locuitor, Ce
hoslovacia depășește numeroase țări 
occidentale, Intre care Italia, Ma
rea Britanie. Succesele repurtate 
au permis reducerea considerabilă a 
importurilor pentru acoperirea ne
cesarului de alimente.

Evoluția situației din zootehnie, ca 
si a condițiilor generale ale oame
nilor muncii din agricultură sînt 
oglindite în mod semnificativ de gos
podăria de stat de la Bezno. de care 

aminteam la în
ceput. „în urmă 
cu 10 ani. un lu
crător îngrijea 12 
vaci : am con
struit recent un 

graid cu o capacitate de 113 vaci si 
care poate fi servit de un singur mun
citor — ne spune tovarășul Kuntas. 
Avem în total 3 230 de vaci, adică 44 
la 100 de hectare. Producem 1 450 litri 
de lapte si 300 kg carne la hectar". 
Interlocutorul arată că. în baza indi
cațiilor Congresului al XV-lea al parti
dului. a fost întocmit un Dian de 
dezvoltare în continuare a gospodă
riei. care prevede, pe lingă progre
sul tehnic. Îmbunătățirea generală a 
standardului de viată al celor peste 
1 200 de muncitori și specialiști 
care lucrează aici. „Pornind de 
la o anchetă făcută in rîndun- 
le lor, care arată că 53 la sută din 
ei iubesc literatura. 23 la sută, tea
trul si cinematograful. 56 la sută des
fășoară o activitate artistică proprie, 
alții lucrează diferite obiecte de 
artizanat, fac sport, turism, am 
prevăzut în planul nostru aseme
nea activități incit să răspundă 
celor mai variate cerințe. Ne 
străduim să oferim condiții tot mai 
apropiate de cele existente în oraș, 
ceea ce ne asigură o mare stabilitate 
a mîinii de lucru și. în mare măsură, 
succesele pe care le obținem, conchi
de tov. Kuntas. Gospodăria de la 
Bezno nu este un element singular, 
în peisajul social-economic rural al 
Cehoslovaciei, ci reprezintă o carac
teristică a procesului actual ce tinde 
spre transformarea producției agri
cole intr-o producție de tip indus
trial.

Augustin BUMBAC

21.30 Mai aveți o Întrebare? Inima este 
motorul vieții — ce „combustibil" 
îl oferim 2

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.30 Reportaj TV: .Muncă și creație" 
de Corneliu Leu

16,45 Intîlnire cu satira șl umorul
17.20 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală. Cenaclul „Albatroșii" al ti
nerilor poeți debutahți ai edituri
lor

17.55 Numele patriei. Program de cîn- 
tece patriotice in interpretai ea co
rului de cameră „Clprian Porum- 
bescu" din București.

18,05 Pentru căminul dv,
18.20 Melodii lirice
18,35 Bucureștiul necunoscut
18.55 Film serial pentru copii . „Cuore".

Episodul 11
19.20 1001 de seri -
19.30 Telejurnal

• In întîmpinarea alegerilor
Din realizările consiliilor populare

19.50 Seară de balet: „Antonius și Cleo
patra". Muzica A.l. Lazarov. in
terpretează ansamblul Operei din 
Ostrava. Emisiune realizată de Te
leviziunea din R.S. Cehoslovacă

20.50 Actualitatea bucureșteană 
21.10 Telex
21,15 Melodii populare
21.30 Film serial: Regan

Preocupări pentru 
solutionarea 

problemelor economice
Evenimentele săptămlnii au arătat 

că țările Europei occidentale con
tinuă să fie confruntate cu se
rioase probleme de ordin economic. 
E adevărat că în urma eforturilor de
puse. s-au ivit unele indicii de re
dresare ; dar reluarea activității n-a 
atins nici pe departe nivelul scontat; 
șomajul persistă, inflația n-a fost 
contenită, balanțele comerciale si de 
plăti nu s-au echilibrat ; mai mult, 
in unele țări, sint semne că aceste 
fenomene acute pot să cunoască re
crudescentă.

îngrijorarea pe care aceste evoluții 
o generează a dominat conferințele 
anuale ale partidelor de guvernămint 
din Anglia, a determinat hotărîrea 
guvernului francez de a prelungi cu 
un an aplicarea planului de relan
sare a economiei, activizarea sindica
telor italiene, care cer ca politica de 
austeritate, la care toate partidele 
politice au subscris, să se îmbine eu 
o „programare a dezvoltării" și cu 
măsuri de creștere a puterii de con 
trol al oamenilor muncii asupra poli
ticii economice.

în aceste condiții este remarcabilă 
tendința care se conturează in unele 
din aceste țări — bunăoară Spania, 
— spre conjugarea eforturilor tu
turor forțelor politice democra
tice in vederea găsirii soluțiilor 
care să ducă la o însănătoșire a eco
nomiei. în acest sens, este semnifica
tiv „acordul de la Moncloa", inter
venit între guvernul spaniol si par
tidele de opoziție, inclusiv Partidul 
Comunist, in scopul unei conlucrări 
permanente pentru solutionarea pro
blemelor economice ale Spaniei, — 
acord ce urmează să fie completat, 
in cadrul negocierilor care continuă, 
cu măsuri menite să stimuleze adîn
cirea procesului de democratizare, 
indispensabile atit progresului pe 
plan economic, cit si pe plan social.

*
Evoluțiile din săptămînâ încheiată 

confirmă din nou că, prin pozițiile 
constructive pe care se situează, prin 
propunerile sale realiste și eficace, 
prin întreaga sa politică externă, 
România se manifestă ca un factor 
activ în eforturile pentru asigurarea 
și întărirea păcii, dezvoltarea liberă, 
de sine stătătoare, a popoarelor, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Tudor OLARU 
I. FINT1NARU
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DEZBATERILE DE POLITICĂ GENERALĂ ALE SESIUNII ADUNĂRII GENERALE

A NAȚIUNILOR UNITE AU EVIDENȚIAT UN PRINCIPIU ESENȚIAL;
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Solutionarea echitabilă a problemelor contemporaneității 
impune creșterea rolului si eficientei O.N.U.

Manifestări dedicate României 
cu prilejul centenarului Independenței de stat 

și aniversării republicii

Dezbaterile generale ale celei de-a 
32-a sesiuni a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite, la care au luat cu- 
vîntul 140 șefi de delegații — parti- 
ciDare de proporții fără precedent în 
istoria organizației — confirmă o dată 
în plus adevărul de netăgăduit că 
O.N.U., cu toate imperfecțiunile sa
le. constituie forul politic interna
țional cu cea mai largă cuprindere, 
oferind cadrul cel mai adecvat pen
tru abordarea si soluționarea mari
lor probleme ale contemporaneității 
în interesul tuturor, popoarelor.

Analiza celor 140 de intervenții, 
însumînd mii de pagini, vastă sin
teză a experienței politice mondiale 
evidențiază. în primul rind.. preocu
parea unanimă pentru cîteva pro
bleme majore. în a căror soluționa
re sînt interesate. fără excepție, 
toate popoarele si care se reduc. în 
mod obiectiv, dincolo de deosebirile, 
uneori apreciabile, de poziții la im
perativul restructurării relațiilor e- 
conomice si politice mondiale. In al 
doilea rind. este vorba de faptul că 
într-o lume a interdependentelor tot 
mai strînse. toate aceste probleme se 
influențează si se condiționează re
ciproc. A reieșit astfel în mod lim
pede — si in multe cuvîntări acest 
lucru a fost spus direct — că insti
tuirea unei noi ordini economice, eli
minarea decalajelor sînt nemijlocit 
legate nu numai de solutionarea pro
blemelor din sfera economiei (cum ar 
fi mai buna corelare între preturile 
materiilor prime și cele ale produ
selor industriale sau cristalizarea 
unui nou sistem monetar), ci și de 
generalizarea principiilor noi ale e- 
galitătii si respectului reciproc intre 
state, de oprirea cursei înarmărilor, 
lichidarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului, ca si ale mentalită
ților coloniale si. în același timp, de 
stingerea focarelor de încordare ce 
se mai mențin in diferite părți ale 
lumii.

Toate aceste probleme. în interco
nexiunea lor reciprocă reprezintă 
direcții fundamentale spre care si-a

Rezoluție privind acordarea de asistență 
pentru reconstrucția Vietnamului

NAȚIUNILE UNITE. — După în
cheierea dezbaterilor de politică ge
nerală. plenul Adunării Generale s-a 
întrunit vineri pentru a examina ra
portul Comitetului economic Si fi
nanciar cu privire la ajutorul pen
tru reconstrucție destinat Republicii 
Socialiste Vietnam si a adoptat in a- 
ceastă problemă, prin consens, o re
zoluție inițiată de un grup de state, 
intre care si România.

Rezoluția adresează popoarelor si 
guvernelor statelor membre, precum 
si instituțiilor internaționale econo
mice financiare si sociale, apelul de 
a-si spori eforturile si contribuția, pe 
bază bi si multilaterală, pentru a a- 
juta poporul vietnamez in opera de 
reconstrucție a tării sale si cere se
cretarului general al O.N.U. să ac
ționeze. în continuare, pentru mobi-

★
In continuare. Adunarea Generală 

a ascultat o cuvîntare a președinte
lui Republicii Gabon. Omar Bongo, 
care a vorbit în calitatea de pre
ședinte în exercițiu al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.).

Vorbitorul a deplîns faptul că po
poarele din Africa australă continuă 
să fie private de dreptul la demni
tate. libertate si iustitie si a arătat 
că. în conformitate cu rezoluțiile 
Conferinței la nivel înalt de la Li
breville. O.U.A. va acorda si în vii
tor mișcărilor de eliberare întregul 
sprijin, diplomatic, financiar, mate
rial si militar, cerînd. totodată, co
munității internaționale să-si spo
rească eforturile în această direcție. 
Relevînd. în continuare, că din cele 
25 de țări considerate cele mai să
race din lume 18 sînt africane și că 
sub forma achitării datoriei publice 
sint consumate aproape 75 la sută din

INDEPENDENTA NECONDIȚIONATĂ- 

cerere legitimă a poporului namibian
— O DECLARAȚIE A S.W.A.P.O. —

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— După convorbirile de la New York 
cu reprezentanții celor cinci țări oc
cidentale membre ale Consiliului de 
Securitate, participante la eforturile 
diplomatice pentru solutionarea pro
blemei namibiene, Misiunea de ob
servatori la O.N.U. a Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest a dat 
publicității o declarație în care se 
arată, între altele, că, „în absența unei 
retrageri totale a Africii de Sud din 
Namibia Si a respectării integrității 
teritoriale a Namibiei, S.W.A.P.O. 
nu are decît alternativa continuării 
luptei armate pentru eliberarea tării". 
Documentul preconizează organizarea 
de convorbiri. Ia care să participe 

îndreptat si îsi îndreaptă atentla 
politica externă a României socia
liste. în vederea găsirii de rezol
vări echitabile, iar faptul că ele 
revin tot mai insistent în dezbaterea 
internațională, inclusiv în cadrul ac
tualei sesiuni a O.N.U.. atestă. in 
mod neîndoielnic, justețea analizei 
evoluțiilor de pe arena mondială fă
cută în raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceausescu la Congresul 
al XI-lea al P.C.R., in celelalte do
cumente ale partidului si statului 
nostru.

La fel de semnificativ este și fap-

De la trimisul nostru 
special

tul că în multe din recomandările 
si căile de reglementare propuse 
în intervențiile de politică gene
rală la sesiunea de fată se regă
sesc. sub o formă sau alta, idei și 
soluții susținute consecvent de tara 
noastră, ceea ce demonstrează rea
lismul si viabilitatea lor. faptul că 
răspund unor cerințe acute, resim
țite ca atare de întreaga omenire. 
Iar unul din forurile cele mai indi
cate pentru ca aceste soluții să prin
dă viată este tocmai O.N.U.. orga
nizație care, cuprinzînd cvasitotali- 
tatea statelor lumii, oferă tuturor 
posibilitatea să participe la dezba
terea problemelor si să-si spună cu- 
vîntul — numai pe această bază pu- 
tîndu-se cristaliza acel consens fără 
de care hotărîrile stabilite sau mă
surile adoptate rămîn lipsite de efi
cacitate.

Larga audientă de care se bucură, 
după cum au evidențiat dezbaterile 
din plenul Adunării Generale, acest 
principiu esențial, afirmat de ase
menea cu consecventă de România 
socialistă, constituie, de asemenea, 
una din concluziile importante ale 
lucrărilor de pină acum ale sesiu
nii.

lizarca. în acest scop, a resurselor S1 
eforturilor comunității Internationale.

Luînd cuvîntul. reprezentantul R.S. 
Vietnam a exprimat gratitudinea de
legației sale fată de toate acele de
legații care au adresat felicitări tă
rii sale cu prilejul admiterii în 
O.N.U. și pentru adoptarea rezolu
ției privind ajutorul pentru recon
strucție. Subliniind că Vietnamul se 
bizuie. în primul rînd. pe efortu
rile proprii pentru refacerea tării, 
vorbitorul a arătat, totodată, că po
porul vietnamez apreciază însemnă
tatea aiutorului international si si-a 
exprimat speranța că S.U.A. vor înr 
soți declarațiile de acțiuni concrete, 
în sensul că vor contribui la repa
rarea pagubelor de război în țările 
Asiei de sud-est.

★
sumele primite drept ajutor. în timp 
ce datoriile pe ansamblul țărilor con
tinentului cresc intr-un ritm de două 
ori mai rapid decît veniturile de pe 
urma exporturilor, președintele O.U.A. 
s-a pronunțat pentru măsuri ener
gice în sprijinul unei noi ordini e- 
conomice internaționale. Totodată, 
vorbitorul a subliniat necesitatea ca. 
într-o lume în schimbare, „structu
rile O.N.U să se schimbe si ele pen
tru a reflecta mutațiile intervenite în 
raportul de forte din ultimii 32 de 
ani". Criticînd ..imobilismul existent", 
el a cerut în mod solemn ca. în fie
care an, una din țările membre ale 
O.U.A.. desemnată de organizație, să 
facă parte din Consiliul de Secu
ritate cu drepturi depline. Lucrările 
în plenul Adunării Generale vor fi 
reluate luni, cînd va fi dezbătută 
problema Namibiei.

reprezentanți ai S.W.A.P.O.. Africii 
de Sud si O.N.U.. in legătură cu me
canismul si modalitățile accesului la 
independentă al Namibiei, pe baza 
următoarelor principii : respectarea 
integrității teritoriale a Namibiei, re
tragerea trupelor sud-africane. orga
nizarea de alegeri libere oe baza su
fragiului universal, acordarea unei 
independente necondiționate, salvgar
darea bunurilor publice din Namibia, 
inclusiv a tezaurului national. Se 
preconizează, de asemenea, ca dună 
retragerea trupelor sud-africane din 
Namibia să fie instalată o forță 
O.N.U. de menținere a păcii, care 
să garanteze desfășurarea unor ale
geri libere si menținerea ordinii in 
perioada de tranziție.

Intr-adevăr, dacă s-a spus, și pe 
bună dreptate, in dezbaterile gene
rale că țările în curs de dezvoltare 
și cele avansate din punct de vede
re economic nu au reușit, din păca
te, să găsească la conferința restrîn- 
șă de la Paris un limbaj comun, 
dacă s-a arătat, cu date și cifre, u- 
neori de-a dreptul zguduitoare, adîn- 
cirea continuă a decalajelor, dacă in 
mod tot atît de documentat s-au 
înfățișat proporțiile fără precedent 
atinse de cursa înarmărilor. în pri
mul rînd a înarmărilor nucleare și 
marile primejdii pe care această si
tuație le comportă, dacă s-au evi
dențiat implicațiile deosebit de se
rioase ale menținerii stărilor de ten
siune în Orientul Mijlociu. în Cipru, 
în Africa australă, marea majoritate 
a vorbitorilor au stăruit asupra con
tribuției importante ne care O.N.U. 
este chemată să o aducă la rezolva
rea tuturor acestor probleme, insis- 
tîndu-se totodată, direct sau implicit, 
asupra necesității îmbunătățirii me
canismelor si structurilor sale.

Fără îndoială, succesiunea de re
uniuni ce urmează să se desfășoare 
în următorii cîtiva ani — sesiunea 
specială a O.N.U. consacrată proble
melor dezarmării (1978), Conferința 
Națiunilor Unite cu privire la știin
ță și tehnologie (1979), sesiunea spe
cială asupra noii ordini economice 
mondiale — evenimente de mare im
portantă. chemate să realizeze o co
titură radicală în probleme funda- 
meritale ale lumii de azi. reprezintă 
o expresie a forței cu care se im
pune ideea creșterii rolului organi
zației în viata politică si economică 
mondială. In această perspectivă, se
siunea a 32-a a Adunării Generale a 
O.N.U. — care, după încheierea dez
baterilor generale, intră în faza de 
lucru, a discuțiilor în comisii pe 
marginea diferitelor puncte ale or
dinii de zi — poate dobîndi o certă 
însemnătate.

Jt. CAPLESCU 
New York

BELGRAD

Obiectivele planului 
de dezvoltare a țării 

in 1978
BELGRAD 15 (Agerpres). — Con

siliul Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia a adoptat un proiect de 
rezoluție privind planul de dezvol
tare a țării în anul 1978. Potrivit do
cumentului, obiectivul fundamental 
al planului constă în realizarea unui 
ritm stabil de dezvoltare în produc
ție și în alte activități sociale, pentru 
a se permite îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan 
pe termen mediu și pentru realizarea 
constantă a politicii de stabilizare 
economică. Printre sarcinile imediate 
sînt incluse creșterea productivității, 
reducerea costurilor de producție, o 
mai bună distribuire și utilizare a 
veniturilor, dezvoltarea mai rapidă a 
activităților de importanță deosebită 
pentru progresul, in ansamblu, al 
țării, creșterea exporturilor și întă
rirea poziției Iugoslaviei în domeniul 
comerțului internațional.

Proiectul de rezoluție preconizează 
pentru anul 1978 o creștere a produ
sului național brut de 6—7 la sută, 
a producției industriale și agricole 
de 7—8 la sută și, respectiv, 3—4 la 
sută a utilizării forței de muncă și a 
productivității muncii de 3,5 la sută, 
a investițiilor de 8 la sută.

HAGA

Consultări în vederea 

rezolvării crizei 
guvernamentale

HAGA 15 (Agerpres). — Cele două 
personalități politice desemnate de 
regina Iuliana a Olandei pentru efec
tuarea de noi consultări în vederea 
rezolvării crizei de guvern. Maarten 
Vrolijk și Jakobus Verdam, au pre
zentat vineri propuneri scrise celor 
trei partide politice ai căror repre
zentanți ar urma să facă parte din 
viitoarea coaliție guvernamentală. 
Propunerile. înaintate conducerilor 
partidelor socialist, democrat-creștin 
și grupării „Democrația ’66“. șe re
feră în esență la repartizarea por
tofoliilor ministeriale in viitorul ca
binet, punct asupra căruia cele trei 
formațiuni politice nu au ajuns la un 
acord.

în mesajul adresat acestor partide 
se atrage atenția asupra riscurilor pe 
care le reprezintă pentru situația 
politică și economică a țării prelun
girea unei crize ministeriale declan
șate cu peste patru luni în urmă-

In zilele următoare, cele trei parti
de urmează să dea un răspuns pro
punerilor prezentate de Maarten Vro
lijk și Jakobus Verdam.

VARȘOVIA. în cadrul acțiunilor 
de marcare in R. P. Polonă a cen
tenarului Independenței de stat a 
României și a celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării republicii, 
la Clubul international de presă si 
carte din Polawy s-a deschis expo
ziția ..România în imagini".

Au fost prezent! Aurel Duca, amba
sadorul Republicii Socialiste România 
la Varșovia, si Ion Iliescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Iași al 
P.C.R.. activiști de partid ai Comite
tului voievodal Lublin si din orașul 
Polawy. un numeros public.

Situația economică și politică din Portugalia
expusa de președintele Ramalho Eanes

LISABONA 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Ramalho Eanes a deschis 
sîmbătă sesiunea Adunării Republicii 
(Parlamentul Portugaliei), la care 
participă și membrii Consiliului Re
voluției, printr-un discurs în care s-a 
referit la situația economică și poli
tică a țării. Șeful statului portughez 
a arătat că în prezent economia tre
ce printr-o perioadă de criză, mani
festată prin reducerea producției, 
creșterea costului vieții, cu un pro
cent de 34 la sută anual, precum și 
cu o rată a șomajului de 15 la sută 
din forța de muncă a țării.

Convorbiri americano-panameze
Clarificări privind clauzele din noile tratate asupra Canalului 

Panama
WASHINGTON 15 (Agerpres). — In 

urma convorbirilor de la Casa Albă 
între președintele Jimmy Carter și 
șeful guvernului panamez, Omar Tor- 
rijos, la Washington a fost dat pu
blicității un comunicat comun desti
nat clarificării anumitor clauze con
ținute în noile tratate asupra Cana
lului Panama.

Documentul precizează că angaja
mentul Statelor Unite de a apăra 
Canalul Panama nu trebuie interpre
tat ca un drept de intervenție al 
S.U.A. în afacerile interne ale Repu
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri româno-viet- 

HOniOZO. Aflat într-o vizită de 
lucru în R.S. Vietnam. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a avut convorbiri cu 
Hoang Van Loi. adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.S.V. Au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor de prietenie si 
colaborare româno-vietnameze pe 
multiple planuri, precum si unele 
probleme internaționale de interes re
ciproc. In cursul vizitei, adjunctul 
ministrului afacerilor externe a fost 
primit de Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C, al P.C. din Vietnam, vicenrim- 
ministru si ministru al afacerilor ex
terne al R.S. Vietnam. A fost pre
zent Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi.

Cu prilejul Zilei armatei Re
publicii Socialiste România, a- 
tașatul militar și aero român la 
Praga, colonelul Voicu Țugurel, 
s-a întîlnit cu militari din cîte
va unități ale armatei ceho
slovace. cărora le-a vorbit des
pre semnificația evenimentului 
aniversat, despre participarea 
armatei române la războiul an
tihitlerist. la eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația fascis
tă. Cu același prilej, s-au depus 
coroane de flori la monumente
le din Kromeriz. Havlickuv 
Brod și Humpolec ale eroilor 
români căzuti în luptele centru 
eliberarea Cehoslovaciei. La în- 
tîlniri și la depunerile de co
roane au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid si de stat cehoslovace, 
conducători ai unor instituții, 
comandanți de unități militare, 
pionieri.

Mari manifestații antifas
ciste în Italia. chemarea 
partidelor progresiste italiene si a 
sindicatelor muncitorești, la Roma 
s-au desfășurat două mari manifes
tații antifasciste, la care au participat 
zeci de mii de persoane.

Comunicat polono-bel-
gian. Var?ovia a fost dat publi
cității comunicatul privind vizita în 
R.P. Polonă a regelui Belgiei, Bau-

ANKARA 15 (Agerpres) — în ca
drul manifestărilor consacrate cente
narului Independenței de stat â 
României și celei de-a XXX-a ani
versări a proclamării republicii, la 
Ankara a avut loc o seară a filmu
lui românesc. Cu acest prilej au fost 
prezentate filmul artistic „Osînda" și 
documentarul „Datini din bătrîni".

A fost prezentă o delegație de ci
neaști români, care participă la săp 
tămina filmului românesc ce se des
fășoară în prezent în Turcia.

Președintele a lansat un apel par
tidelor politice din Portugalia ca, în 
cel mai scurt interval de timp, să re
alizeze un acord asupra căilor și mo
dalităților de rezolvare a crizei eco
nomice. Totodată, Ramalho Eanes a 
declarat că sînt necesare de urgență 
realizarea unui „contract social" în
tre puterea executivă, reprezentată 
de guvern, sindicate și organizațiile 
patronale, precum și o „mobilizare 
colectivă" în vederea relansării eco
nomice.

blicii Panama. „Orice acțiune a Sta
telor Unite va avea drept scop asi
gurarea liberului acces și a securită
ții canalului și nu va aduce niciodată 
atingere integrității teritoriale sau 
independenței politice a Republicii 
Panama" — se subliniază, în acest 
sens, în comunicat.

Pentru a intra in vigoare, noile 
tratate asupra Canalului Panama ur
mează a fi aprobate prin referendum 
în Republica Panama și ratificate de 
Senatul american cu o majoritate de 
două treimi.

douin. El a avut convorbiri cu Edward 
Gierek, prim-secretțir al C.C. al 
P.M.U.P., și cu Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone. Părțile și-au exprimat 
satisfacția față de deschiderea reuniu
nii de la Belgrad și și-au manifestat 
convingerea că ea va consolida pro
cesul de traducere in viață a Actului 
final de la Helsinki. A fost, de aseme
nea, subliniată necesitatea completării 
destinderii politice prin măsuri de 
destindere militară și de dezarmare.

La Berlina fost dată publicI* 
tății o declarație comună la încheie
rea vizitei oficiale de prietenie în 
R.D. Germană a unei delegații de par
tid și de stat a R. P. Congo, 
condusă de Joachim Yhombi-Opan- 
go, șeful statului și președinte al Co
mitetului Militar al Partidului Con- 
golez al Muncii. Documentul arată că 
delegația congoleză și delegația de 
partid și de stat a R.D.G., condusă de 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de stat, au examinat probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide și țări.
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Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, va face în următoarele zile o 
vizită oficială în R.P. Polonă — a- 
nuntă 'agenția T.A.S.S.

Protest al R.D.G. A§eniia
A.D.N. informează că, în legătură cu 
sentința pronunțată de Tribunalul fe
deral al R.F. Germania, prin care așa- 
numitele contracte „pentru ajutor de 
trecere a graniței" încheiate de ban
dele care înlesnesc trecerea fraudu
loasă a transfugilor sînt declarate 
„perfect valabile din punct de vedere 
juridic", Kurt Nier, ministru adjunct 
al afacerilor externe al R.D. Germane, 
a exprimat șefului Reprezentanței per
manente a R.F.G. în R.D.G.. Guenter 
Gaus. un protest categoric. El a sub
liniat că decizia, care legalizează exis
tenta și activitatea bandelor criminale 
în R.F.G. și favorizează folosirea ile
gală a căilor de tranzit aparținind 
R.D.G.. contravine flagrant spiritului 
și literei Tratatului cu privire la baza 
normalizării relațiilor dintre cele 
două state germane și Acordului de 
tranzit.

Comunicat franco-iugoslav 
la încheierea vizitei președintelui 

losip Broz Tito
PARIS 15 (Agerpres). — In comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor oficiale dintre 
președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosio 
Broz Tito. si președintele Republicii 
Franceze. Valăry Giscard d’Estaing, 
se arată că au fost examinate posi
bilitățile de dezvoltare continuă a 
colaborării dintre cele două țări, pre
cum și unele probleme ale vieții in
ternaționale. în legătură cu relațiile 
bilaterale, documentul reliefează re
zultatele pozitive obținute si. tot
odată. exprimă hotărârea celor două 
părți de a extinde colaborarea în 
domeniile industrial, agricol, bancar, 
tehnico-stiintific. cultural, inclusiv în 
terte țări.

După ce consemnează că în viata 
internațională se înregistrează pro
grese în direcția destinderii si co
laborării si. în același timp, continuă 
să existe unele tendințe Îngrijoră
toare — între care intensificarea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Se preconizează o largă mobilizare a opiniei publice în 
vederea convocării Conferinței de Ia Geneva • O declarație 

a președintelui Egiptului • Convorbiri franco-palestinene
PARIS 15. — In capitala Franței au 

început lucrările unei conferințe in
ternaționale consacrate reglementării 
juste a crizei din Orientul Apropiat. 
Participă reprezentanți ai unor or
ganizații obștești și politice din a- 
proape 50 de țări ale lumii, printre 
care și România, precum și ai unor 
organizații! internaționale.

Sînt examinate posibilitățile mo
bilizării opiniei publice mondiale în 
sprijinul convocării neîntirziate a 
Conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Apropiat.

Luînd cuvîntul. Mohsen Abu May- 
zar, purtătorul de cuvînt al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). a respins documentul de 
lucru americano-israelian, transmite 
agenția France Presse. „Respingem 
acest document, deoarece el Încearcă 
să lichideze problema drepturilor 
națiorufle ale poporului palestfnean". 
a spus Abu Mayzar, subliniind că

Atentat terorist. sediuI 
unei secții din Palermo a Partidului 
Comunist Italian a fost comis, vineri 
seara, un atentat, al doilea survenit 
în cursul săptămînil la sedii ale 
P.C.I. din acest oraș al Siciliei. Ex
plozia bofhbei artizanale nu s-a sol
dat cu victime. Răspunderea pentru 
atentat este asumată de un grup te
rorist necunoscut pină acum în Ita
lia — informează agenția Ansa.

Biroul Internaționalei So
cialiste s’a ^ntrunit, sîmbătă, la 
Madrid, sub președinția lui Willy 
Brandt, președintele P.S.D. din R.F. 
Germania. Reuniunea, care va dura 
două zile, este consacrată discutării 
unul document prezentat de Willy 
Brandt în problema dezarmării, pre
cum și a unor rapoarte în legătură 
cu situația din Orientul Apropiat și 
Africa australă. După discursul 
inaugural, rostit de primul secretar 
al Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol. Felipe Gonzales, lucrările 
reuniunii au continuat cu ușile în
chise, menționează agenția Associa
ted Press.

BUENOS AIRES 15 (Ager
pres). — Postul de radio națio
nal din Buenos Aires a trans
mis piesa „Jocul de-a vacanța" 
de Mihail Sebastian, traducere 
și adaptare radiofonică de Vla
dimir Stamatiad. Este a doua 
piesă a dramaturgului român pe 
care radiodifuziunea argen tinea - 
nă o transmite in acest an.

cu unanimitate0 lege ad°ptată
de voturi de către Senatul italian 
prevede tratamentul egal pentru 
muncă egală al femeilor si bărbați
lor. între altele, se prevede înlătu
rarea discriminărilor în ce privește 
dreptul femeilor la muncă, la retri
buire. la formarea profesională și la 
promovarea în funcție. In prezent, 
din totalul forței de muncă Italiene, 
care este de circa 20 000 000 de per
soane. femeile reprezintă ceva mai 
puțin de șase milioane, iar 200 000 
dețin funcții inferioare pregătirii lor.

Expoziție 
mânești. Sub

de timbre ro-
egida prestigioasei

galerii filatelice „Stanley Gibbons", 
din Londra, a fost organizată o ex
poziție de timbre românești, dedicată 
centenarului Independenței de stat 
a României.

cursei înarmărilor — documentul 
evidențiază ..necesitatea respectării 
cu strictete si a aplicării efective de 
către toate statele a principiilor re
cunoscute. dună care trebuie să șe 
călăuzească în relațiile reciproce, in 
primul rind a principiilor formulate 
în Carta O.N.U. si în Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in. Europa". Declarând că 
țările lor resping politica blocurilor, 
cei doi președinți relevă importanta 
reuniunii de la Belgrad. exnrimin- 
du-si speranța că aceasta „va înde
plini sarcinile care i-au fost stabilite 
si va contribui la transpunerea 
concretă si dinamică în viată a pre
vederilor Actului final. întărind 
astfel procesul destinderii In lume". 
Comunicatul subliniază, de asemenea, 
necesitatea identificării unor soluții 
pașnice si trainice pentru stingerea 
focarelor de tensiune -din Cipru, 
Orientul Apropiat si Africa australă.

„pacea nu va putea fi obținută decîi 
recunoscîndu-se drepturile naționale 
ale palestinenilor. sub conducerea 
O.E.P.", El a reafirmat cererea pa- 
lestineană de a se elabora un nou 
document internațional care să men
ționeze aceste drepturi.

CAIRO. — în cadrul unei con
vorbiri cu un grup de ziariști ior
danieni. președintele Egiptului. An
war El Sadat, a declarat că „pro
cesul de instaurare a păcii în Orien
tul Mijlociu a început să progre
seze". El a precizat că partea arabă 
„nu trebuie .să respingă Conferința 
de la Geneva" datorită „declarațiilor 
contradictorii" ale ministrului de ex
terne si ale altor lideri israelieni. 
Președintele Sadat a afirmat că 
„strategia arabă se întemeiază ne 
două principii fundamentale : elibe
rarea teritoriilor arabe ocupate în 
1967 și. pe de altă parte, stabilirea 
unui stat palestinean".

PARIS 15 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Franței. Louis 
de Guiringaud, a conferit, la Paris, cu 
președintele Departamentului Politic 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.). Faruk Kaddumi 
— informează agenția France Presse.

în cursul întrevederii, a precizat 
ministrul francez, au fost examinate 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Apropiat după publicarea 
propunerilor copreședinților Confe
rinței de la Geneva si a documentu
lui de lucru israeliano-american. Ex- 
orimînd opinia că aceste documente 
mai trebuie studiate înainte de a se 
emite o judecată asupra perspective
lor oe care ele le deschid pentru 
reconvocarea unei conferințe de 
pace, ministrul francez a apreciat că 
„de ambele părți au fost făcute efor
turi sincere pentru a se realiza un 
progres în direcția reglementării pro
blemei".

Faruk Kaddumi si-a exprimat spe
ranța că eforturile întreprinse în 
prezent „vor ti încununate de suc
ces". si anume în spiritul propune
rilor copreședinților Conferinței de 
la Geneva, care includ drepturile 
palestinenilor

Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R. 

pentru comerț exterior
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a 50-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior.

La lucrări au luat parte delegații 
ale țărilor * membre ale C.A.E.R. 
precum și o delegație a R.S.F. Iu , 
slavia și reprezentanți ai Băncii i- 
temaționale de colaborare economică 
și ai Băncii internaționale de inves
tiții. In calitate de observatori au 
fost prezente delegații ale R.P.D. 
Coreene șl R.S. Vietnam.

Participanții au audiat un referat 
cu privire la apropiata aniversare a 
60 de ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie și au dat o 
înaltă apreciere realizărilor econo
mice ale Uniunii Sovietice, succese
lor dobindite de celelalte țări mem
bre ale C.A.E.R.

La ședință au fost examinate sar
cinile comisiei, decurgind din hotă- 
rîrile celei de-a XXXI-a sesiuni a 
C.A.E.R. și ale ședințelor Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R.. adoptîn- 
du-se măsuri pentru realizarea aces
tora. Au fost adoptate, de aseme
nea. documente potrivit cărora co
misia își va concentra activitatea în 
direcția dezvoltării în continuare a 
comerțului reciproc dintre țările 
membre ale C.A.E.R.. pe baza acor
durilor comerciale de lungă durată, 
încheiate pe perioada 1976—1980, per
fecționării relațiilor lor comerciale sî 
adîncirii colaborării în domeniul pro
ducției materiale.

• UN NOU PROIECT 
„TOKAMAK". Specialiști1 
sovietici au încheiat studiul pro
iectului unei noi instalații 
de tipul „Tokamak". cu a- 
iutorul căreia se preconi
zează declanșarea unei reacții 
termonucleare in lanț. în inte
riorul proiectatei instalații se va 
putea obține o temperatură de 
50 000 000 grade C, ceea ce va 
permite studiul comportării 
plasmei și elaborării principiilor 
pentru reactorii termonucleari 
ai viitoarelor centrale electrice. 
Aceste performanțe se vor ob
ține datorită folosirii unor e- 
lectromagneți superconductori.

• RESTAURAREA 
COLISEUMULUI DIN 
EL DJEM. într-o mică locali
tate din Tunisia, El Djem, se 
află unul din cele mai grandioa
se monumente romane din Afri
ca : coliseumul construit cu 

1 600 de ani în urmă. Acest 
coliseum a beneficiat de toate 
progresele arhitectonice romane 
din acea vreme. Pentru a opri 
degradarea lui. Institutul nați o
nal de arheologie și artă din 
Tunisia a început o vastă operă 
de conservare și restaurare. 
Repararea parțială a collseum- 
ului va fi terminată anul viitor. 
Se prevede ca alături de acest 
monument să se creeze un mu
zeu care să adăpostească fru
moasele mozaicuri romane des
coperite aici și un parc arhe
ologic unde să fie expuse nume
roase statui dezgropate cu pri
lejul săpăturilor. Totodată, la 
El Djem s-a scos la lumină un 
mare tezaur roman, care relevă 
bogăția acestui oraș în epoca 
respectivă.

• MIGRAȚIE TRANS- 
CONTINENTALA A PEȘ
TILOR ? Peștii de apă dulce 
care trăiesc în fluviile șl rîurile 
Americii de Nord descind din 

pești care au venit din Extre
mul Orient cu mai multe sute 
de mii de ani în urmă — sus
ține cercetătorul sovietic prof. 
Gheorghi Lindberg. El a avan
sat ipoteza că, în epoca preisto
rică, Eurasia și America ar fi 
avut o rețea fluvială comună 
din cauza unei scăderi bruște a 
nivelului oceanelor. Atunci s-ar 
fi produs migrațiile transconti- 
nentale ale peștilor. Această 
ipoteză se bazează pe un amplu 
studiu comparat al peștilor din 
Extremul Orient, America și 
Japonia, studiu care a pus în 
evidență modificări simultane In 
evoluția speciilor și grupelor.

• ULTIMII TIGRI 
DIN IAVA. Celebrul tigru de 
lava va fi încă o specie ce ur
mează a fi trecută pe lista ani
malelor dispărute. La această 
concluzie au ajuns biologii în 
cursul unui seminar ținut in 
orașul indonezian Malang. In 
insula lava mai trăiesc doar 5

exemplare, care însă din 1974 
nu s-au mai înmulțit.

• LA POALELE MUN
ȚILOR HIMALAIA, CU 
ZECE MII DE ANI IN 
URMĂ. Una din marile reve
lații arheologice din ultima vre
me o constituie descoperirea 
unei foarte vechi așezări la poa
lele munților Himalaia ; specia
liștii afirmă că „vîrsta" acestei 
așezări este de circa zece mii 
de ani. Numeroase unelte din 
piatră constituie mărturii pre
țioase in legătură cu munca, 
viața și obiceiurile oamenilor 
care au trăit aici în urmă cu 
zece milenii. Senzația descope
ririi constă în desenele de pe 
stinci, reprezentînd scene de 
vînătoare.

• PROIECTE ENER
GETICE EOLIENE IN AN
GLIA. Dr. Peter Murgrave de 
la Universitatea din Reading a 
calculat că morile de vînt pot 
furniza un sfert din energia 
electrică a Angliei, in cazul 
cînd se vor construi 12 grupuri 
cu 400 de turbine eoliene fie
care. Zona cea mai favorabilă 
amplasării de turbine eoliene, 
susține specialistul, se situează 
între Huli și Great Yarmouth, 
pe coasta de vest.

• TRACTOARE CU 
STRUCTURĂ MODU
LARĂ. Combinatul polonez 
„Huto Stolowe Wola" a fabricat 
primele tractoare de 200 CP cu 
structură modulară. Construcția 

unui tractor din module ușurea
ză foarte mult reparațiile care 
se fac prin înlocuirea modulului 
defect. Deși sînt grele (17,6 t), 
structura acestor tractoare per
mite adaptarea lor Ia multiple 
întrebuințări în agricultură.

• FOC CU... STUPE
FIANTE. In localitatea mexi
cană Nuevo Lareda au fost in
cinerate droguri confiscate de la 
traficanți cărora li s-a zădărni
cit astfel o afacere de 30 de 
milioane de pesos (circa 1,3 mi
lioane de dolari). Sub suprave
gherea autorităților sanitare și 
judiciare au fost arse o tonă de 
marijuana. 1 kg de heroină, o 
cantitate de cocaină și încă ju
mătate milion de pastile cu di
ferite stupefiante.

• CREȘTEREA PARU
LUI Șl TEMPERATURA. 
Părul omenesc crește mai re

pede vara decît în anotimpul 
rece. Studiind legătura dintre 
temperatură și creșterea părului, 
cercetători americani au stabilit 
că, în ianuarie, firul crește doar 
cu 0.0305 milimetri pe zi (0,9 
cm pe lună). In septembrie, în 
schimb, se înregistrează crește
rea record de 0,545 mm pe zi 
(1,6 cm pe lună). Explicația fe
nomenului ar putea fi accelera
rea proceselor chimice ale siste
mului biologic în condiții de 
temperatură mai ridicată și, de 
asemenea, intensificarea activi
tății hormonale.

• INSTALAȚIE DE ÎN
CĂLZIRE SOLARĂ.
Simferopol, în Crimeea, a în
ceput să funcționeze prima in
stalație de încălzire din U.R.S.S. 
care folosește energia solară. Ea 
se compune din 320 colectoare 
plane, avînd suprafața de 200 
metri pătrați. In funcție de in

tensitatea radiațiilor solare, un 
dispozitiv automat accelerează 
sau încetinește circulația apei 
în calorifere. Instalația este des
tinată încălzirii unui hotel. Tem
peratura maximă a apei depă
șește 60 grade C, iar căldura 
acumulată pe timpul zilei este 
suficientă și pentru a încălzi ho
telul noaptea.

• CA IN FILME. La fe' 
ca în filmele de capă și spadă, 
un deținut de la închisoarea de 
la Schiengruen din Elveția a 
evadat călare pe un cal. Epilo
gul aventurii sale s-a desfășurat 
însă după ț,scenariul" tipic fil
melor polițiste moderne. Deți
nutul a fost arestat la 4 zile de 
la evadare, în locuința unui 
prieten, aflată la 25 kilometri 
depărtare de închisoare, iar 
„nărăvașul" cal care a contri
buit la spectaculosul act a fost 
și el găsit, fără harnașament, 
păscînd liniștit pe o pajiște din 
apropiere.


