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O parte integrantă a muncii de conducere
AU ÎNDEPLINIT

a activității economico-sociale PLANUL PE 10 LUNI

ÎNDRUMAREA Șl CONTROLUL Județul Suceava

la fața locului, in miezul producției.

cu deplină finalitate practică

A APĂRUT ÎN BROȘURĂ:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
12 octombrie 1977 EDITURA POLITICA

Harnicul colectiv 
produselor

...Da. realmente, de la un timp, 
lucrurile s-au îndreptat în mod ra
dical 1 Producția se desfășoară bine, 
ritmic, aprovizionarea tehnico-ma- 
terială nu mai schioapătă. conlu
crarea între unitățile care cooperează 
la realizarea produsului finit se des
fășoară cu precizia mecanismului de 
ceasornic, termenul de restante a 
dispărut din limbajul relațiilor inter- 
uzinale. Cu alte cuvinte, controlul si 
Îndrumarea la fata locului, in între
prinderi. din partea centralei si mi
nisterului. a organelor de partid si de 
stat, au rezolvat efectiv problemele, 
au înlăturat neajunsurile, au dus la 
îmbunătățirea substanțială a activită
ții economice si sociale nu numai 
pentru perioada curentă, ci pentru 
una de lungă durată, de. perspectivă.

Sint numeroase asemenea expe
riențe pozitive din domeniul asigu
rării îndrumării si exercitării contro
lului de partid si de stat. Asa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului la Consfătuirea de lucru con
sacrată dezbaterii problemelor orga
nizării si conducerii activității de 
partid, a tuturor domeniilor vieții 
economice si sociale, avem în acest 
sens, al îndrumării si controlului., un 
sistem corespunzător. Pornind de la 
cunoașterea realităților de jos. din în
treprinderi si de pe șantiere, controlul 
efectuat de cadre de la diferite nive
luri — organisme centrale, ministere, 
centrale sl trusturi, organe județene 
si locale — reușește adeseori să 
depisteze cauzele unor deficiente, 
factorii-motori pentru eliminarea 
lor. să stabilească acele măsuri teh- 
nico-organizatorice si politico-educa
tive care, aplicate energie. Punct cu 
punct, asigură îndeplinirea planului 
si angajamentelor, a sarcinilor eco
nomice si de ordin social.

Viata demonstrează cu prisosință 
că o îndrumare si un control cu 
efecte pozitive în practică se asigură 
numai atunci cînd lucrurile sint 
apreciate, judecate Ia justa lor va
loare. cînd se cîntăresc — ca la far
macie — atît succesele, rit si neajun
surile. Avem tot dreptul să privim 
cu încredere, chiar cu mîndrie. reali
zările din numeroase întreprinderi si 
ale multor șantiere de investiții. 
Dar. în același timp, nu trebuie să 
ignorăm, să scăpăm nici un moment 
din vedere deficientele, greșelile 
neîmplinirile serioase dintr-un loe 
sau altul. Controlul are datoria să 
combată cu fermitate atitudinea de 
îngîmfare. de minimalizare a lipsu
rilor. de automulturnire, care — oină 
la urmă — duc la cocolosirea neajun
surilor, la tolerarea 
aceasta, cadrele 
darea îndrumării 
trolului trebuie 
deauna de jos.
maistru si inginer, de acolo, de 
„locul fierbinte"

viata, unde îsi desfășoară 
bu-

lor. Pdntru 
implicate în acor- 
si efectuarea coa

să pornească tot- 
de la muncitor,

la 
al muncii, unde

pulsează 
nemijlocit activitatea făuritorii 
nurilor materiale. Observarea atentă 
a muncii si vieții oamenilor, consul
tarea sinceră si deschisă cu aceștia, 
ascultarea cuvintului lor, luarea în 
considerare a opiniilor și propunerilor 
lor — toate acestea duc întotdeauna 
nu numai la aflarea adevărului, ci și 
la soluții de perfecționare a activității

Or. ce se constată încă in prac
tică 7 în nu puține cazuri, echipele 
de îndrumare si control îsi încep 
munca din birourile directoriale si 
tot acolo o încheie după ' .un timp, 
fără a pune piciorul în turnătorie, 
la forjă, la strungărie. adică in sec
țiile de producție. Cer. de aseme
nea. procese verbale, fel de fel de 
situații statistice, tabele și tabelase 
cu cifre seci — controlînd si îndru- 
mînd munca cu hirtiile si nu activi
tatea concretă a colectivelor. Se 
poartă, in aceste cazuri, un „dialog" 
steril, cu creioane și stilouri. Intre cel 
care controlează și cei controlați, cu o 
stăruință demnă de o cauză mai bună, 
în cadrul cărora fiecare caută să-si e- 
taleze fie priceperea de a descoperi 
chichițe, fie măiestria de a se justifica, 
fie demagogia retorică după tactica : 
„dacă as fi eu în locul dv.. tova
rășe...". fie capacitatea — între ghi
limele — de 
..numai cine 
șește".

Iată. se 
cîteodată, cadre de 
niștri chiar. în diferite unități. Con
stată neajunsurile, discută și plea
că fără să le înlăture, să rezol
ve problemele. Tn cel mai bun caz 
stabilesc un plan de măsuri. îl sem
nează si apoi — ca si cum cele în
scrise pe hirtie s-ar soluționa de la 
sine, printr-un miracol — uită să 
asigure înfăptuirea celor ce s-au sta
bilit. uită îndatorirea de a întreprin
de acțiunile necesare, faptul că nu 
există alții în locul lor care să -ve
gheze la realizarea planului de mă
suri. Dună un timp, alte controale 
procedează la fel. iar cadrele de con
ducere. miniștri chiar, din nou aflati 
în control, se întreabă : ..de ce nu 
s-au înlăturat deficientele Pe 
bună dreptate arată secretarul gene
ral al partidului că. odată cu rațio
nalizarea si organizarea mai bună a 
controlului, cu eliminarea suprapu
nerilor. a paralelismelor, trebuie să 
asigurăm creșterea eficientei contro
lului, printr-o mai bună pregătire a 
acestuia, prin stabilirea unor obiecti
ve clare, astfel ca cei 
control să știe ce vor si 
paritatea de a soluționa 
Totodată, se impune să 
punct, neapărat, urmărirea realizării 
celor stabilite cu prilejul controlului.

In lumina acestor recomandări de 
înaltă valoare principială si practică.

a da replici de genul : 
nu muncește nu gre-

deplasează In control, 
conducere, mi

trimiși in 
să aibă ca- 
problemele.

punem la

îndrumarea si controlul bine organi
zate — ca parte integrantă a bunei 
conduceri a activității economice si 
sociale — trebuie să ducă, ne lingă 
înlăturarea deficientelor dintr-o anu
mită perioadă, la prevenirea apari
ției altora _in viitor. Ce presupune 
aceasta ? 
controlul 
locului .a „strategiei" de 
superioară, științifică a 
repartizare corespunzătoare a forțe
lor în sectoarele hotărîtoare. în toa
te sectoarele, asigurarea' desfășurării 
concomitente. In bune condiții, a în
tregii activități. Procedîndu-se asa 
de la început, nu mai este necesar ca. 
în ultimele patru-cinci luni ale anu
lui. să fie. luate măsuri deosebite 
pentru îndeplinirea planului si a an
gajamentelor asumate în întrecere, 
nu mai este nevoie de aglomerarea 
forțelor și mijloacelor tehnico-pro- 
ductive. de acțiuni pompieristice, de 
munca în asalt. De aici, necesitatea 
ca îndrumarea și controlul să se 
desfășoare sistematic, să fie bine 
organizate și bine conduse. în 
deplină cunoștință de cauză in legă
tură cu cauzele de fond care ar pu
tea provoca dereglări, cu 
tehnico-organizatoriee si 
educative care, aplicate din vreme, 
să dea garanția că. lună de lună si 
zi de zi. activitatea se derulează 
fără perturbatii. fără acțiuni excep
ționale. Controlul deci trebuie si el 
dozat in mod judicios, rational, în 
sensul că atunci cînd anare undeva 
o greutate sau o deficientă, nu toată 
lumea să se concentreze acolo, igno- 
rîndu-se celelalte sectoare. unde, 
dubă un timp, not'apărea neajunsuri 
tocmai din cauza subaprecierii unei 
sit.uatii sau alteia si unde din nou se 
concentrează îndrumarea si controlul.

Răspunderea, ordinea si disciplina, 
intransigenta sl gindirea tehnică, e- 
conomică. organizatorică înaintată 
— iată ce trebuie să caracterizeze, 
de asemenea, activitatea de control 
si îndrumare. Gîndire înaintată in 
ceea ce privește aprecierea chibzuită 
si realistă atît a evoluțiilor pozitive, 
cit si a unor stări de lucruri nega
tive. Discernămint si adincă judeca
tă în stabilirea modalităților de ac
țiune. ordine, disciplină si fermitate 
în înfăptuirea cu înaltă responsabili
tate a măsurilor elaborate. Contro
lul Intransigent asupra stadiului de 
realizare a diferitelor acțiuni — dar 
nu din dosare si birouri, ci ori.ntr-o 
urmărire sistematică în viată. în 
producție, a înfăptuirii acțiunilor 
preconizate, prin antrenarea puter
nică a organizațiilor de partid, a co
muniștilor la această muncă vastă si 
complexă de îndrumare si control, 
asigurîndu-se toate condițiile ca în
treprinderea si șantierul să meareă 
bine, ca planul si angajamentele' să 
fie exemplar îndeplinite.

Colectivele de oameni al mun
cii din unitățile industriale ale 
județului Suceava, antrenate cu 
toate forțele în ampla întrecere 
socialistă din acest an pentru 
îndeplinirea exemplară si depă
șirea indicatorilor de plan si • 
angajamentelor asumate, au ra
portat luni onorarea, Înainte de 
termen, « sarcinilor economice 
revenite pe zece luni. Calcule 
estimative arată că, prin utili
zarea în 
mum de 
tilor din 
tombrie
va obține un 
producție de circa 490 milioane 
lei, concretizat în peste 16 000 
tone de minereu mangan marfă, 
56 000 mc lemn pentru celuloză, 
15 000 mc cherestea, 600 000 mp 
furnire estetice, importante can
tități de plăci aglomerate și 
fibrolemnoase, mașini-unelte, 
hîrtie, tricotaje si alte bunuri de 
larg consum. (Agerpres).

continuare cu maxi- 
randament a capacită- 
dotare, pînă la 31 oc- 
în județul Suceava se 

spor valoric de

Determinarea de către 
și îndrumarea Ia fața 

organizare 
muncii, de

măsurile 
politico-

înainte 
de pro- 
luni ale 
de in-

Municipiul Deva
Avansul cîștigat, lună de lună, 

în înfăptuirea sarcinilor econo
mice de colectivele de muncă 
din unitățile municipiului Deva 
a permis acestora să raporteze 
Îndeplinirea, cu 15 zile 
de termen, a planului 
ducție revenit pe zece 
anului, iar a planului
vestiții cu 17 zile. Se apreciază 
că, pînă la sfirșitul lunii oc
tombrie, în unitățile municipiu
lui se va realiza o producție 
industrială suplimentară in va
loare de peste 130 milioane lei. 
In același timp, planul la in
vestiții va fi depășiț cu aproape 
35 milioane lei, iar beneficiile 
suplimentare vor ajunge la 40 
milioane lei. (Sabin Ionescu).

Să umbli prin 
privești, să te oprești 
stai vreme mâi îndelungată 
Intr-un loc, să cunoști. Să 
cunoști calibrul înfăptuiri
lor, cadența lor, durabilita
tea bunurilor. Să observi 
neîmpăcarea cu zăbava și 
ostilitatea față 
lență, setea de 
casmul crincen 
indiferent care 
ritului, bucuria 
ce devine însă, 
trecut și amintire, căci ne
contenit altceva nou bate 
la poarta minților agere și 
febrile. Să treci prin Riu- 
renii vilceni : vei parcurge 
nu un drum învelit in colb, 
ci o autostradă cu patru 
benzi, considerabilă, lucie,, 
nesfirșită, părind o arteră 
de legătură între un aero
port internațional ș: o me
tropolă. Desigur, n-au tost 
turnate aici vagoane de bi
tum ca nu cumva să se 
zdruncine căruțele și să ie 
cadă loitrele ; pe laturile 
impunătoarei căi sint in
dustrii, industrii de însem
nătate republicană, indus
trii exportatoare, iar pe 
cele patru benzi alunecă 
autocare, autobuze, mașini 
mici, mașini uriașe, mași
nării semănind cu dinozau
rii. Să stai o zi și o noapie 
la Durau, părăsind șoseaua 
spre Bicaz și luînd-o bini
șor pe la coada lacului : 
numai în Elveția am mai 
văzut asemenea stațiuni ; 
aici era cîndva un schit, 
pe urmă s-a ridicat o ca
bană, acum sint hoteluri de 
o frumusețe unică, piatră 
imaculată și .lemn blond in- 
getnanindu-.se i . ' *
ascuțite, cu o semetie 
înfruntă liniile muntelui, st 
zeci de chilii 
mind lumina întreagă prin 
ferestre verticale, prelungi,

al Întreprinderii de mașini electrice din București este bine cunoscut prin calitatea deosebită a 
pe care le realizeazâ. în fotografie: aspect din timpul montajului unor motoare electrice

de indo- 
a face, sar- 
generat de 
formă a u- 
rezultatului 
cu iuțeală.

în unghiuri 
ce

aerate, pn-
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Prinsă ca intr-un clește de farurile tractoarelor care 
înaintau din direcții opuse trăgind brazde la „riglă", 
șoseaua era luminată pentru citeva clipe ca un platou 
de filmare. Ca la o comandă, exact in buza șoselei, 
„escadrila" de tractoare perfect aliniate a întors, tn 
timp ce urmăream cum se îndepărtează luminile roșii, 
inginerul Alexandru Rateu, directorul Trustului S.M.A. 
Ialomița, aflat in control de noapte la arături, observa :

— Așa-i la noi in Bărăgan. E virf de campanie și a 
trebuit să prelungim „ziua lumină" la lumina faruri
lor. Toată forța mecanică trage cu toți „caii putere".

Pornim in intimpinarea tractoarelor de-alungul unei 
brazde drepte, trasă parcă cu sfoara. Totul e calculat 
și executat matematic : lungimea tarlalei — 1 kilo
metru (dimensiune obișnuită in Bărăgan !), adincimea 
de lucru — 31 cm, viteza *— a doua ! Vorbim despre 
cei 6 000 de mecanizatori care brăzdează cimpia Bără
ganului ialomițean. Inginerul ne face un calcul : „în

medie, la grlu, fiecare ară, seamănă și recoltează in 
fiecare an 25 de hectare de griu, ceea ce inseamnă 125 
de tone, adică 125 000 de plini. Mai adăugați porumbul, 
soia, sfecla, floarea-soarelui, furajele, legumele. Totul 
trece prin mina lor".

I.M.S.-ul oprește lingă punctul de alimentare, tn 
miez de noapte mireasma pămintului proaspăt răsco
lit de fierul plugului e mai puternică. Din cabină 
coboară un bărbat cărunt, bine legat, tractoristul Va- 
sile Bătrinu :

— E tare pămintul. N-a plouat de mult. Ca să-i 
faci bobului „plapumă moale" și „pat tare" trebuie 
să-l lucrezi la meserie.

Vasile Bătrinu știe meserie. Cei 22 de ani de cînd 
lucrează pe tractor vorbesc de la sine. O biografie 
care seamănă cu biografia altor mii și mii de făurari 
ai piinii. Cine sint ?

I-am cunoscut in drumurile mele de ani și ani prin 
Bărăgan in amiezi fierbinți de iulie la seceriș sau 
arind pămintul inmuiat de razele palide de februario, 
cu chiciuri de gheață la căciuli, transportind îngrășămin
te la cimp. in vremea inundațiilor luptindu-se să scoa
tă remorcile afundate pină la osii in mizga clisoasă. 
Unul dintre ei are un nume frumos — Decebal. Un 
bărbat inalt. uscățiv, lucrează la C.A.P. Dor Mărunt, 
alt nume de legendă, dar o legendă din zilele noastre. 
Era la seceriș și i se defectase combina. A reparat-o 
repede și a r~mas cu ea in brazdă pină tirziu. Se te
mea să nu se scuture griul. Ar fi fost, poate, citeva 
sute de piini mai puțin.

Ne-au prins zorii in drum spre Călărași. Intraseră in 
brazdă semănăturile. Urmăream cu privirea rindurile 
drepte, trase parcă cu rigla. O geometrie. O geometrie 
a pămintului si a piinii. a muncii și a stăruinței.
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I_____ Lucian CIUBOTARU J

streșini filigranate ; 
vile de culoarea mierii, tă
ind în felii subțiri tăpșane
le verzi, cerdace largi de 
tihnă. Rămîi o clipă în mij
locul Birladului și urmă
rește linia care se ondulea
ză peste casa de cultură, 
blocurile noi, hotelul ma
siv, complexul comercial, 
clădirea consiliului popular 
municipal ; admiră piața

eirlă, Iți arată zîmbind pla
nul asanării, punctul de in
fecție e sortit dispariției. în 
curind aici va fi un parc, 
în care se vor legăna mag
noliile și dumițrițele, vor 
foșni plopii și va imbătrini, 
fără să știe, un nuc rotat, 
iar un ceas floral va face 
să danseze orele ca fluturii 
printre pansele.

Ziariștilor le place să •-

Pasionantele
și asprele noastre 

bătălii pentru nou
nou creată și amintește-ti 
nu cum era tîrgul acum o 
sută de ani, ci acum cinci
sprezece — mic, îngrămă
dit, cenușiu. Da, sint con
traste, sint încă, e o fabri
că de rulmenți pe care nu
mai ca s-o străbați pe jos 
îți trebuie antrenamentul 
unui maratonist ; bilele a- 
cestea argintii călătoresc 
pînă-n Suedia și Italia, se 
rostogolesc pe trasee asia
tice. americane, africane, 
dar iată că în cartierul Po- 
deni se păstrează o mlaști
nă grozavă, pestilentă, nă
pădită de lintiță, bagi o 
vargă în ea, o scoți cleioa
să, ca dintr-o păcură verde, 
foiesc țînțari, te minunezi, 
ii povestești primarului că 
n-ai mai văzut oraș cu mo-

voce din cînd tn ctnd for
mula unui mare scriitor 
privind locurile unde odi
nioară nu se petrecea ni
mic, în decenii înțepenite 
și surde. Acum, în fiecare 
sat. în fiecare oraș, în fie
care cartier al Capitalei se 
petrece ceva, nu intr-un a- 
notimp, ci în tot timpul. E 
o prefacere, o ridicare, un 
mod de a gîndi activ, ca- 
re-i sufocă pe birocrați, îi 
irită pe contemplativii puri 
și zăpăcește firile obtuze. 
Se construiește nu oricum, 
ci cu imaginație, cu obsta
cole, desigur, uneori mat 
încet decit ar vrea unul 
sau altul, cu anevoință, cî- 
teodată cu licențe scumpe, 
cumpărate grăbit șl care se 
perimează tot atît de iute,

dar pretutindeni e un spi
rit inventiv, o poftă sănă
toasă de originalitate ; ca
pacitatea de invenție e con
siderabilă. Dacă te afli 
cumva la Iași, interesea- 
ză-te de ritmul invențiilor 
în prepararea antibioticelor 
— unele 
drept de 
ciile din 
fost luni 
gistrat mai multe 
decit în toată 
scursă de la întemeierea 
fabricii. Intră în atelierul de 
creație de la „Tricodava" și 
vei vedea cu cită fantezie 
se descoperă forme, volu
me, metafore vestimentare, 
policromii, căci aici moda 
nu e o blasfemie, nici mă
car un termen peiorativ, a 
o necesitate vitală ; a nu fi 
in pas cu moda, a nu ști să 
lansezi o modă înseamnă a 
fi falimentar. Vedeți, îmi 
explică femeia smeadă cu 
păr de zăpadă, de la o fer
mă mureșeană, modul de 
nutrire a animalelor era 
necorespunzător și neeco- 
nomicos. Și atunci ce ne-am 
gindit noi 7 (Vei ști, mai 
tirziu, cum „noi" înseamnă 
că „ea" s-a gîndit, iar cei
lalți au sprijinit-o). Noi 
ne-am gindit — povestește 
femeia, care a terminat 
doar trei clase, fiindcă „așa 
era pe atunci" — la o linie 
de buncăre din care să se 
repartizeze automat canti
tățile de hrană necesare și 
anume la ore prestabilite. 
Sistemul vechi devenise ab
surd Dirijorul _ si muzi
cologul Mihai 
eminent artist 
descoperit un 
senzațional, de

di n ele au căpătat 
vinzare în farma- 
Statele Unite ; au 
în care s-au înre- 

inovări 
perioada

Brediceanu, 
român, a 

mod nou, 
a simulta-

Valentin SILVESTRU
(Continuare in pag. a Il-a)

într-o atmosferă însuflețită, de conlucrare 
democratică, rodnică, în întreaga țară au loc 

ADUNĂRILE
pentru desemnarea candidaților 

pentru alegerile de la 20 noiembrie
Relatări din Buzău, București și 

în pagina a lll-a
Satu Mare

l

• Cu ce rezultate, cu ce experiență se încheie această legislatură • Cum trebuie acționat 

pentru perfecționarea în continuare a activității in toate domeniile?

Impetuoasa dezvoltare in
dustrială .a municipiului Me
diaș a făcut posibil ca din cei 
65 000 de locuitori — români,
germani și maghiari — circa 60 
la sută să 
întreprinderi 
publican si 
prinderi și _______ ___
le (procentajul oamenilor mun
cii la mia de locuitori fiind

lucreze astăzi în 
de interes re
in alto intre- 
institutii loca-

superior mediei pe țară), iar 
volumul producției industria
le globale să se cifreze in 1975 
la 5.5 miliarde de lei — ceea
ce reprezintă peste 23 la sută 
din producția întregului județ 
Sibiu. Județ care, să nu uităm, 
se situa la sfirșitul cincinalului 
trecut pe locul al patrulea in 
țară ca pondere industrială. 
Sarcinile cincinalului trecut au 
fost îndeplinite cu 7 luni mai 
devreme, cu toate că orașul 
fusese în 1970 și 1975 grav a- 
fectat de inundații.

Dacă zeci de mii de medie-
șeni lucrează in întreprinderi, 
alti 17 000 învață in cele 7 
scoli generale si 6 licee, dintre 
care 5 au profil industrial — 
electromecanică, forai si ex
tracție. construcții de mașini, 
electrotehnică, sticlărie, texti
le si încălțăminte, emailai, co
merț. construcții — cele mai 
multe înființate tot in ul
tima legislatură. In aceeași 
perioadă s-au conturat si 
dezvoltat noile cartiere ale 
municipiului. rețeaua co
mercială si a unităților de 
servicii, alte dotări social- 
edilitare. Astfel. din cele 
17 900 de locuințe ale Media
șului. 7 500 sint apartamente 
noi. In Mediaș funcționează 2 
case de cultură, 2 cluburi. 2 
cinematografe, 4 săli de spec- 

‘ !. Cei mai mici locuitori ai

orașului au la dispoziție 17 
grădinițe și 7 creșe. Comerțul 
numără 220 de unități, iar cele 
4 cooperative — Constructorul 
Medieșeana, Meșteșugarul și 
Tîrnava — oferă o gamă largă 
de servicii și produse. Totoda
tă, a crescut cu 10 la sută pro-

rlulul Moșna șl Ighișului și 
construirea podului pietonal 
peste Tîrnava Mare, precum si 
cifra de 242 milioane lei. cit re
prezintă valoarea lucrărilor 
realizate prin muncă patrioti
că de cetățenii din Mediaș in 
legislatura ce se încheie.

Cuid deputaîii 
mobilizează... cu fapta, 
cu exemplul personal

Ancheta noastră în municipiul Mediaș

centul străzilor modernizate, 
rețeaua de distribuire a apei a 
ajuns la 59 km, iar cea de ca
nalizare la 55 km. De aseme
nea, s-a dezvoltat capacitatea 
uzinei de apă de la 150 la 320 
litri pe secundă, realizîndu-se 
în acest fel condiții mai bune 
de distribuire a apei potabile 
pe tot teritoriul orașului.

Desigur, bilanțul unei legis
laturi nu poate fi cuprins în
tr-un articol de ziar. De altfel, 
nici nu ne-am propus acest 
lucru. Am lăsat cu bună ști
ință deoparte două din rea
lizările cele mai notabile : în
diguirea Tirnavei mari, a pî-

— Finalizarea oricărei ac
țiuni edilitar-gospodărești — 
ne spune Hugo Schneider, de
putat in circumscripția 33 și 
prim-vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului 
popular municipal — nu poate 
fi considerată un succes, în a- 
devăratul sena al cuvintului. 
decit în măsura în care ea a 
însemnat și reducerea la mini
mum a mijloacelor materiale, 
financiare și a forțelor umane 
folosite. Adică eliminarea ori
cărei risipe. Ceea ce nu se poa
te realiza decit In condițiile 
valorificării integrale a ini
țiativei cetățenești și a tuturor

resurselor locale, în condițiile 
unei bune organizări, preocu
pare care a constituit subiect 
de dezbatere încă din prima 
sesiune a consiliului popular. 
A fost adoptat atunci un pro
gram concret de măsuri pen
tru întreaga legislatură de ■ 
bună gospodărire si înfrumu
sețare a municipiului. Progra
mul a fost elaborat pe baza 
propunerilor făcute de cetățeni 
in campania electorală. Acest 
program a fost defalcat ulte
rior ne ani si trimestre, fiind 
îmbogățit de fiecare dată cu 
noile sarcini ce ne reveneau, 
așa cum rezultaseră ele din în- 
tîlnirile periodice ale deputa- 
ților cu cetățenii, din ședințele 
comune de lucru ale comitetu
lui executiv și ale membrilor 
comitetelor de cetățeni din 
municipiu. Este șl aceasta una 
din experiențele cîștigate de 
organul nostru de administra
ție locală în actuala legislatu
ră. întrucît programul de lucru 
a necesitat găsirea unor forme 
si metode noi in munca noas
tră. Pînă la actuala legislatură, 
acțiunile edilitar-gospodăresti 
erau realizate, sub îndrumarea 
deputatilor și a comitetelor de 
cetățeni, de către locuitori,, 
fiecare în circumscripția din 
care făcea parte. Mobilizarea 
cetățenilor, ca și colaborarea 
efectivă intre aceștia si ex
ploatarea de gospodărie comu
nală, de pildă — care punea 
la dispoziție utilaje, materia
lele și asistența tehnică — ri
dica însă mari probleme, din
tre care cea mai importantă 
era aceea că, in marea lor

Florin CTOBANESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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In mijlocul vieții, 

la izvoarele artei durabile
Fiecare cuvîntare a 

tovarășului Nicolae 
Ceausescu este un do
cument arog rama tic. un 
clar sistem de orien
tare. o aplicare crea
toare a principiilor so
cialismului științific la 
condițiile specifice ale 
tării noastre, precisă 
definire a etapei în 
care se află România 
pe vasta cale a edifi
cării socialismului mul
tilateral dezvoltat, a 
comunismului. Stilul 
de muncă al conducă
torului partidului nos
tru este definit de spi
ritul dinamic, revolu
ționar. de capacitatea 
de a primi luminoasele 
învățăminte ale isto
riei, de a analiza in 
profunzime realitățile 
contemporaneității si 
de a se apropia de re
zolvarea complexelor 
probleme ale edificării 
noii vieți cu discernă- 
mîntul științific mate
rialist-dialectic.

în ultimele sale cu- 
vîntări. președintele 
republicii a pus din 
nou accentul pe abor
darea revoluționară a 
fenomenelor si proble
melor. pe participarea 
activă, de militant, a 
fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii, 
la îndeplinirea întoc
mai a politicii Interne 
Si externe a partidului.

Asa cum se sub
liniază în ultimele 
expuneri ale secre
tarului general al 
partidului. ..s-a aluns 
intr-o asemenea etapă 
de dezvoltare economi- 
co-socială incit numai 
efortul fizic nu este 
suficient. Trebuie să 
înțelegem că. acum, 
pentru a indeplini sar
cinile complexe din 
toate domeniile de ac
tivitate. se cere un e- 
fort mult mai mare, 
acela al gindirii..." Gin- 
direa. întreaga energie 
creatoare a ponorului 
român vor fi dinami
zate de impulsul și sti
mulul permanent al 
comuniștilor pentru 
modelarea omului nou. 
aot să edifice reala 
Cetate a Soarelui, a 
contemporaneității, si 
nu a utopiei, statul ar
monic al civilizației 
superioare, al culturii 
integrale. în care va

fremăta plenar întrea
ga efervescentă crea
toare a unui popor li
ber. în făurirea înal
tului său destin uma
nist. Istoria acestui 
popor este o lungă se
rie de înfăptuiri, ma
teriale si spirituale, 
sub acest înalt semn, 
si în prezent, angajat 
într-un gigantic proces 
de desăvîrsire a con
strucției socialiste, el 
trăiește și dă viată ce
lor mai înaintate idei 
de eliberare socială, 
visul avîntat. dar rea
lizat numai în prezent, 
al atitor generații de

însemnări de
Alexandru BĂLĂCI

luminați patriotl. E- 
senta acestor trans
formări social-politice 
din actualitatea Româ
niei socialiste îsi află 
izvorul primordial în 
strădaniile uriașe ale 
partidului de a educa, 
în lumina cerințelor u- 
manismului revoluțio
nar. întreaga colectivi
tate a patriei. Asa cum 
s-a recunoscut totdea
una. asa cum se afirmă 
hotărît si in ultimele 
expuneri ale secreta
rului general al parti
dului. un rol deosebit 
de important în aceas
tă arie a transformării 
revoluționare a oame
nilor l-au avut si-1 vor 
avea creatorii litera
turii si artelor. Făuri
torii culturii contem
porane a României. în- 
susindu-si în profun
zime limpezile îndru
mări ale partidului. în
țeleg să-si Dună în
treaga lor capacitate 
de a crea frumusețea, 
de a respecta adevă
rul. în slujba celor 
multi. Ei continuă in 
felul acesta o nobilă 
tradiție, a marilor oa
meni de cultură ai tre
cutului. care au fost 
totdeauna alături de 
ponorul dornic de a 
cunoaște, dornic de a 
înțelege si de a sti. în- 
sufletindu-1 în zilele 
de mare răscruce a 
destinelor sale istorice. 
Făcînd marele salt din

imperiul necesității în 
al libertății, creatorii 
culturii contemporane 
caută să modeleze tipul 
uman al zilelor noastre, 
in dimensiunile con
cepției științifice des
pre lume și societate 
a partidului, cu înțele
gerea structurală a le
gilor care determină 
realitatea si sensurile 
dezvoltării sale. Invă- 
tind de la istorie, crea
torii artei si literatu
rii au fost învestiți cu 
înalta responsabilitate 
de a fi modelatori ai 
sufletului uman.

Ultimele expuneri ale 
secretarului general al 
partidului limpezesc 
viziunea comunistă 
despre om. analizînd 
caracteristicile cultu
rii românești peste 
timpuri, ale raporturi
lor dintre om si isto
rie. definind liniile de 
forță ale eticii sociale 
revoluționare, ridicin- 
du-se cu fermitate îm
potriva uniformizării 
omului. considerind 
patriotismul drept pia
tra unghiulară a mo
delării umane si a e- 
ducatiei «socialiste. Ex
punerile secretarului 
general al partidului 
pot să apară ca exem
plu de înalt patriotism 
militant, ca exemplu 
al celei mai depline si 
mai Îndrăznețe sinceri
tăți. Creatorul de ar
tă si cultură este che
mat să participe ne
mijlocit prin opera, 
prin fapta lui la viata 
societății noastre, pu- 
nîndu-si întreaga ca
pacitate de creație în 
serviciul poporului, al 
făuririi conștiinței so
cialiste. Realismul ar
tei noastre determină 
caracteristica moderni
tății scriitorilor con
temporani ai României, 
care caută să modeleze 
în tiparele perene ale 
artei istoria româneas
că. comportamentul 
locuitorilor acestor bi
necuvântate pămînturi. 
Interesele patriei în
scriu în aria lor orice 
înalt comandament, și 
creatorii caută să înal
țe într-adevăr con
strucții estetice bazate 
pe coerenta etică, a- 
tenti la glasul veșnic 
viu al istoriei făurite 
de popor.
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In drum spre școală, elevii 
Dragoș Ionescu și Sandu Lefter 
din clasa a IV-a A, Școala gene
rală nr. 13 Galați, au găsit, in 
cartierul Țiglina II, tin portmo- 
neu cu o importantă sumă de 
bani. Cum se aflau in apropierea 
miliției municipale, au predat 
imediat suma acolo, grâbindu-se 
apoi să nu intirzie de la pri
ma oră. Pentru 
faptă, cei 
felicitați 
rească. O 
notindu-i 
Merită !
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între lucrările agricole urgente, acum se impun Cuvîntul
cititorilor.

DUMINICĂ

CU BUNE REZULTATE

a producției în cel

fost concen- 
porumbului. 
rezultate în- 
aaricole din

să 
un 
de 
ca

Ion TEODOR 
Ion TOADER

S-/I MUNCIT INTENS, în timp ce lucrările sînt întîrziate
Prea multe combine

CRONICA TEATRALĂ

frumoasa lor 
doi au fost călduros 
in adunarea pionie- 
facem și noi acum, 
cu zece la purtare.

linia
de plutire

N-am 
care l-a 
ghe Cireșeanu din Constanța să 
simtă atîta căldură tocmai în 
ziua de 11 octombrie, cînd pe 
litoral era mai frig decît în alte 
zile. Cert este că el și-a pus 
ambiția la încercare, făcînd ră
mășag că se scaldă în mare. 
Dezbrăcîndu-se, a sărit de pe 
dig, dar n-a mai fost în stare 
să iasă singur. Norocul lui că 
i-au sărit în ajutor alți trei ti
neri: Ion Mocanu, Lucian Bucur 
și Voicu Cristian, care i-au 
aruncat un colac de salvare și 
l-au pescuit cu mare greutate. 
Imprudentul scăldător ș-a ales 
cu o internare la reanimare, 
medicii reușind să-1 readucă 
linia de plutire.

Orar cu

putut să aflăm motivul 
făcut pe tînărul Gheor-

titirez
Unitatea de transport în 

mun din Tîrgoviște a „plantat 
in gara orașului un drug de fier, 
iar in capul lui, pe un fel de 
trunchi de piramidă, se află afi
șat mersul autobuzelor cu ora
rul și itinerarele respective. Ba, 
mai mult: pentru ca oamenii să 
nu se invîrtească ei in jurul pi
ramidei (mare cam cit o căl
dare), unitatea respectivă a ima
ginat o instalație simplă pe care, 
folosind-o, fiecare călător poate 
„invîrti" piramida in jurul pro
priei axe. Parcă ar fi un titirez. 
De fapt, in ultima vreme, la atit 
se reduce și rolul „mersului" 
autobuzelor din gară. Pentru că 
autobuzele tot nu vin la timp, 
nici măcar la orele cînd ajung 
trenurile în stație. Ca să treacă 
vremea și să mai uite de chinul 
așteptării, călătorii invirt mereu 
titirezul și se distrează. Un 
mucalit spunea că, nemulțu
miți doar cu titirezul, aceștia ar 
dori să li se pună la dispoziție 
și cîteva cercuri cu, bettșoare, 
mingiuțe sau un șotron, Că pini 
vin autobuzele au timp „fee-, 
rechet.

I
I

I

CUVÎNTUL
Și în cursul zilei de duminică. 

16 octombrie. în unitățile agri
cole de stat si cooperatiste din 
județul Buzău s-a muncit intens 
la recoltatul culturilor tîrzii 
si însămintarea cerealelor de 
toamnă. întrucît culesul strugu
rilor pe cele 8 300 hectare cu 
vii s-a încheiat încă in cursul 
zilei de vineri, principalele forțe 
din agricultură au 
trate la recoltarea 
S-a muncit cu bune 
deosebi în unitățile 
consiliile intercoooeratiste Balta 
Albă. Cislău. Pogoanele. Rușețu. 
Săhăteni. Smeeni. unde mijloa
celor mecanice si formațiilor de 
cooperatori li s-au alăturat oa
meni ai muncii din întreprinde
rile județului. Bilanțul zilei a 
consemnat. între altele, recolta
rea porumbului pe 1 800 hectare, 
însămintarea cu grîu a 1 600 hec
tare și eliberarea terenului de 
coceni pe o suprafață de 1200 
hectare. Folosind din plin capa
citatea parcului de mașini repar
tizat. cooperativele agricole au 
expediat spre bazele de recepție 
2 600 tone produse. Pînă la 
această dată, recolta de porumb 
a fost strînsă de pe 47 500 hec
tare. (Mihai Bâzu).

Intrat în cel de-al două
zecilea an de activitate. 
Teatru! ..Mihai Eminescu" 
din Botoșani «i-a ine.'.ivrat 
de fapt 
1977—1978 cu piesa 
zertorul" 
bul. Premiera

■ intr-o mai

pentru coordona- 
iudetul 

mai 
po- 
su- 
s-a 
ve-

rumbului. utilaiele lucrează numai cî- 
teva ore oe zi. La ora 12. nici una din 
cele cinci combine nu intrase in lan. 
La nici o sută de metri de grupul 
de combine, care stăteau degeaba, 
se găseau toti factorii de răspundere 
din cooperativă si consiliul intercoo- 
peratist. care nu numai că ar fi pu
tut. dar aveau chiar datoria să in-

în unități agricole 
din județul Teleorman

s-au recoltat cu mH’o-ce’e 
în med-e oe zi. mai mult 

cu porumb. De ce ?
de conducere, specialiștii 

agricole vor să

Comandamentul 
rea lucrărilor agricole din 
Teleorman a stabilit ca. pînă cel 
tîrziu la 25 octombrie recoltarea 
rumbului să se încheie pe toate 
prafetele cultivate. Atunci cînd 
fixat acest termen s-a avut în
dere fără îndoială si folosirea celor 
334 de combine ..Gloria" din dotarea 
stațiunilor centru mecanizarea, agri
culturii. echipate cu utilaie pentru 
recoltarea porumbului in stiulcti si 
boabe. Cu această forță mecanică pot 
fi recoltate zilnic peste 1 200 ha cu 
porumb. Calculele făcute ne hîrtie 
nu corespund insă nici ne departe 
cu realitatea din teren. Practic, com
binele pentru recoltarea porumbului 
nu lucrează nici cu jumătate din ca
pacitate. De la începutul lunii octom
brie nu 
mecanice, 
de 500 ha

Cadrele
din multe unităti 
aibă la dispoziție mașini pentru re
coltarea porumbului, dar se intere
sează prea nutin de felul cum aces
tea sînt folosite. Coonerativa agrico
lă Dracea disnune de 5 combine 
pentru recoltarea mecanizată a po
rumbului. Utilizarea lor din nlin s-ar 
impune cu atît mai mult cu . cit 
strângerea porumbului este rămasă 
în urmă. Cu toate acestea. în 10 zile, 
cu 5 combine s-au recoltat doar 80 ha 
cu porumb, adică nici jumătate din 
suprafața care ar fi trebuit să se rea
lizeze. Deși vremea este excepțională 
pentru recoltarea mecanizată a no-

tervină pentru punerea lor in func
țiune. Nimeni nu se arăta însă în
grijorat de faptul că utilaiele nu lu
craseră nimic oină la acea oră.

Nu este un caz izolat. Am încer
cat împreună cu tovarășul Petre Ca- 
ragea. inginerul-șef al consiliului in- 
tercooperatist Putineiu. 
unde lucrează cele 14 i 
dotarea stațiunii pentru 
agriculturii. Pe scurt, i 
fi prezentat așa : patru 
C.A.P. Cringu. cinci la __
două la C.A.P. Băduleasa. In 
unsprezece. Unde erau celelalte trei? 
O întrebare la care nu am primit 
răspuns. Și la cooperativa agricolă 
Voievoda. unitate fruntașă, care rea
lizează una din cele mâi mari produc
ții medii de porumb din iudet. com
binele sînt mutate de la o parcelă la 
alta, fără ca să recolteze însă, oină 
acum, nici un știulete.

să vedem 
combine din 
mecanizarea 
situația s-ar 
combine la 

i Dracea si 
total

Conducerile cooperativelor agricole 
din Piatra si Viisoara au fost mai 
ferme, refuzînd în mod categoric 
folosească combinele, deși există 
contract încheiat cu stațiunea 
mecanizare prin care se prevede 
300 ha cu porumb să fie recoltate 
mecanizat, tn această situație, cele 
7 combine din dotarea stațiunii pen
tru mecanizare au fost mutate în 
pripă, fără să se asigure nici un fel 
de asisten’ă tehnică, la cooperativa a- 
gricolă din Seaca. In plus, condu
cerea cooperativei agricole Sea
ca este complet nepregătită pentru 
a transporta porumbul boabe recol
tat cu combinele. La ferma nr. 3, 
de exemplu, zeci de tone de porumb 
sînt împrăștiate pe cîmp, în grămezi 
mai mari sau mai mici. Mașinile 
circulă peste porumbul pentru care 
s-a muncit un an de zile. îl risipesc, 
îl îngroapă înapoi în pămînt.

In aceste zile, mii de cooperatori 
din județul Teleorman muncesc la 
recoltarea porumbului. Dar. în ace
lași timp, multe combine stau de
geaba. Iată de ce se impune inter
venția hotărîtă a comandamentului 
județean pentru folosirea la întrea
ga capacitate a combinelor destinate 
recoltării porumbului, asigurarea mij
loacelor de transport necesare si pu
nerea la adăpost 
mai scurt timp.

OAMENILOR
MUNCII

O inițiativă și rezultatele ei in producție
VICTOR MITU, tehnician. Între

prinderea ..Electroputere" Craiova :
în unitatea noastră, de circa 6 

ani se aplică cu foarte bune rezul
tate inițiativa ..Fiecare inginer, teh
nician, economist să realizeze anu
al. în afara atribuțiilor profesiona
le. cel puțin o temă tehnioo-orga- 
nizatorică. cu eficientă economică". 
In cadrul acesteia se urmărește va
lorificarea mai deplină a potenția
lului de creativitate tehnico-econo- 
mică al cadrelor de specialiști, re
zolvarea in mod mai operativ a nu
meroaselor propuneri făcute de oa
menii muncii, asigurarea unei mai 
strinse conlucrări între cadrele cu 
experiență, cu vechi state de servi
ciu. si cele tinere, dornice de afir
mare. mobilizarea mai largă a tu
turor lucrătorilor din întreprinde
re în vederea participării efective 
la creșterea eficientei economice.

Și în anul în curs, experiența 
înaintată dobîndită în această pri
vință si-a spus cuvîntul. Pe baza 
măsurilor organizatorice întreprin
se de comitetul sindicatului, im- 
preună cu consiliul oamenilor mun
cii. sub îndrumarea și cu sprijinul 
comitetului de partid din între
prindere. încă de la începutul anu-

lui s-au nominalizat 264 teme, la 
soluționarea cărora au fost atrași 
984 ingineri, tehnicieni, maiștri, e- 
conomiști. Pe parcursul anului s-au 
nominalizat și alte teme, cifra lor 
ajungind in prezent la 298. la care 
s-a estimat o eficiență economică in 
valoare de peste 34 milioane lei. 
Dintre acestea. 184 teme, cu o efi
ciență economică de peste 25 500 000 
lei. s-au și realizat. Iată si cîteva 
exemple : optimizarea dimensiuni
lor barelor rotor de la generatorul 
electric ; proiectarea și executarea 
unui cilindru acționat pneumatic 
pentru instalația de spălat piese ; 
perfecționări constructive la dispo
zitivele A.M.I. și A.M.E. de la a- 
paratajul electric ; realizarea unui 
dispozitiv de formare role din ban
dă poliester pentru izolarea bobi
nelor motoarelor electrice ; per
fecționarea tehnologiei de fabrica
ție și realizarea dispozitivelor afe
rente la condensatoarele electrice 
dc 400 picofarazi etc.

Asemenea acțiuni vizează astfel, 
în mod direct, soluționarea unor 
probleme în strînsă legătură cu 
creșterea productivității muncii, cu 
ridicarea nivelului tehnic si calita
tiv al producției.

Simplificări ce se cer aplicate
IVAN KLEIN, secția exploatare 

și reparații auto Mediaș, din cadrul 
Centralei gaz-metan :

De curînd. evidența contabilă a 
materialelor în unitatea noastră se 
întocmește mecanizat, cu ajutorul 
calculatorului. De atunci, bonurile 
de materiale se eliberează însă nu
mai pînă la data de 27 ale fiecărei 
luni. Pentru restul zilelor pînă la 
sfîrșitul lunii, bonurile se datează 
pe luna următoare, incărcindu-se 
în evidențele din acea lună. Perso
naj, consider că nu-i normal să se 
încarce evidențele dintr-o lună,cu 
materialele consumate in luna pre
cedentă. iar trecerea pe calculator 
ar fi trebuit să simplifice operații
le. nu să le complice.

în scrisoarea de fată doresc să 
supun atenției forurilor de resort

și o altă problemă. Este vorba de 
casarea mijloacelor fixe care, po
trivit legii, se face o dată pe an. 
pe baza unor liste aprobate. în ce 
privește însă mijloacele de trans
port auto, aș propune să se aprobe 
casarea de îndată ce mașinile și-au 
îndeplinit toate normele. Acest lu
cru este firesc, deoarece, din mo
ment ce autovehiculul nu mai este 
in circulație, n-ar mai trebui să 
încarce fără rost evidențele con
tabile și să se repartizeze pentru el 
plap de producție. Iată de ce su- . 
gerez .celor în-drept să analizeze 
posibjjitataa 4a g sș . aproba easa-,„ 
rea. se înțelege cu respectarea pre
vederilor legale, a mijloacelor de 
transport auto ori de cite ori este 
cazul ta cursul anului, și nu numai 
o dată pe an.

La cooperativa agricolă Dra
cea. județul Teleorman, sute de 
oameni muncesc zi de zi la 
stringerea si transportul porum
bului de pe cîmp (fotografia din 
stînga). în același timp însă, 
mijloacele mecanice pentru re
coltarea, porumbului stau degea-. 
ba (fotografia din mijloc). Așa 
s-a înțeles in această unitate să. . 
se acționeze pentru ușurarea 
muncii oamenilor si grăbirea lu
crărilor agricole ? Priviți > (în fo
tografia din dreapta) cu cită 
grijă pășește tovarășa Rodica 
Precup. economista fermei nr. 3, 
din cadrul cooperativei agricole 
Seaca, 
rumb 
mu lui 
boabe
s-au sfiit insă să treacă cu auto
camioanele direct peste porumb. 
Oare primarul din comună, pre
ședintele cooperativei agricole, 
nimeni din conducerea unității 
sau a organelor agricole din ju
dețul Teleorman să nu fi trecut 
pe aici centru a vedea risipa 
care se face pe cîmp ?

Foto : Ion Teodor

ralist si expresionist. Asa 
incit, paradoxal. Jibertati 
lată de text motivate orm- 
tr-o tentantă de elevare si 
de generalizare a conflic
tului. de subliniere a di
mensiunilor dramatice si 

■ chiar tragice, au. nu o dată, 
un efect contrar. Unele e- 
lemente aglomerează scena 
inutil. iar multiplicările 
unor personaje, exterioriza
rea trăirilor interioare ale 
Aretiei și ale lui Silvestru 
Trandafir, menținute me
reu la aceeași cotă cvasi- 
paroxistă. nu fac decit să 
plafoneze tensiunea voită a 
acțiunii.

Pus in fata unei aseme
nea viziuni regizorale, co
lectivul de actori ai teatru
lui di.n Botoșani s-a stră
duit să o sariiine mobili
zing cu bună credință 
resursele interpretative dt> 
care dispune. Viorel Baltag 
creează un Silvestru Tran
dafir lucid, demn, capabil 
de sacrificiul suprem. Cris

tina Radu-Bartolomeu. în 
-rolul Aretiei. subliniază ex
presiv trăsăturile de carac
ter ale oersonaiului. prin 
exteriorizarea cenzurată a 
trăirilor interioare. Inter
pretări notabile ce se rețin: 
Boris Perevoznic (un Lică 
Muzicantul, uneori totuși 
prea clamat). Ion Plăesanu 
(Herman). Silvia Brădescu, 
Elena Ligi și Marina Mai- 
can (cele trei Cosiope). 
Jean Maydick. Cazimii 
Tănase si Mihai Velces- 
cu (cei trei Gotfried).

Salutînd ideea teatrului 
botoșănean de a promova 
pe scena sa valorificări în 
actualitate ale operelor 
clasice, credem că aceste 
încercări înnoitoare ar tre
bui. ne viitor, mai bine, 
mai atent gîndite. Desigur, 
fără prejudecăți conserva
toare. care confundă tea
trul cu un muzeu. Dar si 
fără prejudecata înnoirii 
cu orice oret. Opera lui 
Sorbul si publicul botosă- 
nean merită cu prisosință 
spectacole de incontestabilă 
tinută artistică.

„R mpa nouă ilustrată", nr 
370. din 20 decembrie 1918) 
un ofițer mi-a sous că a 
căzut Bucurestiul. Am fost 
foarte emoționat de această 
știre si — cum soția mea 
rămăsese- in Capitală — 
n-am putut dormi toată 
noaptea, tn noâutea aceea, 
din toamna anului 1916. am 
conceput subiectul ..Dezer
torului". Unde îsi va pl-sp 
autorul acțiunea noii sale 
lucrări ? în casa de mah la 
a Cassopei Buzatu. unde 
„bătăușul mahalalei". Sil
vestru Trandafir. i«i lăsase

cial. Conflictul piesei est? 
scos din cadrul îngust sen
timental. Astfel. Silvestru 
Trandafir nu mai este ..bă
tăușul mahalalei", ci omul 
simplu care, văzindu-se lo- 

adîncuȚ sentime*ite J'; 
lor’sald ihtimg'si .pajtrioticen 
hit’ Mîilt’âltce^a dacît.
să orti5âre.”conștient că’nu- 
rhai' ne âdeastă cale poate 
lupta pentru dreptate si li
bertate. știind că va fi. la 
rindu-i. omorît. Scenogra
fia este redusă la un 
singur • cadru (spectacolul 
d?rulîndu-se fără întrerupe-

noua stagiune 
„De- 

de Mihail Sor- 
se înscrie 

largă acțiu
ne-de- reevaluare a .crea
ției autorilor dramatici năs- 
cuti pe aceste meleaguri, 
acțiune care. în stagiunile 
anterioare, s-a concretizat 
în cîteva montări (unele in 
premieră absolută) ale unor 
lucrări dramatice de Mihai 
Eminescu și Nicolae Iorga. 
în actuala stagiune, alături 
de premiera amintită, crea
ția dramaturgică a lui Mi
hail Sorbul va continua să 
se afle în atenția publicului 
botoșănean prin punerea în 
scenă a pieselor „Dracul" si 
. Patima roșie" (premiere 
ce au avut loc în cadrul 
„Zilelor de teatru M'hail 
Sorbul", organizate, în cola
borare cu A.T.M., între 14— 
16 octombrie), ca și a lucră
rii „Poveste studențească", 
ce s-a prezentat cu același 
prilej, de către un colectiv 
al casei de cultură din lo
calitate. Din dramaturgia 
eminesciană, pe lingă unele 
reluări („Emi" si „Histrion", 
„Mureșanul" etc.), in sta
giunea recent inaugurată se 
va prezenta spectacolul 
„Musatinii". iar din cea*  a 
lui Nicolae Iorga. din care 
se va relua lucrarea „Can- 
temir Bătrînul". s-a pro
gramat. la sfîrșitul lunii no
iembrie. premiera piesei 
„Un domn pribeag".

La o jumătate de secol de 
la prima montare scenică 
(la Iași. în toamna lui 
1917). durată în care lucra
rea si-a ocupat un loc dis
tinct în dramaturgia noas- tîmplă în desfășurarea ac- 
tră națională. „Dezertorul" 
a apărut pe scena teatrului 
botoșănean într-o viziune 
regizorală cu totul inedită, 
sub semnătura tinerei Mag
da Bordeianu. Dar. mai ta
tii. să reamintim actul de 
naștere a lucrării : „într-o 
seară, pe front (mărturisea 
Mihail Sorbul. într-un in
terviu acordat revistei

Nu s-a ținut 
de cuvînt

fusese angajat pe 
din Zalău, lui Vasile Ca- 
nu-i plăcea munca. Avea

Deși 
șantier 
lacean 
el ce avea cu buzunarele oame
nilor. Ultima condamnare tre
buia s-o execute la locul de 
muncă. Pronunțlnd sentința, 
președintele instanței i-a atras 
atenția că, in caz de recidivă, 
legea nu va fi îngăduitoare. Ca- 
lacean a dus mina la piept și a 
promis 
n-o să 
străin, 
nai, în 
lacean 
incerctad să sustragă 
alcoolice dintr-un magazin 
autoservire. Acum are cuvîntul, 
ferm, legea I

Grăbitul... v 
staționează

»
Grăbit, nevoie mare, Eugen 

Buzescu. șeful unui șantier al 
„Centrocoop" din Craiova, s-a 
dus la magaziner, cu acte în 
regulă, să ridice materiale de 
construcție.

— Hai să le punem repede In 
camion, că am o lucrare foarte 
urgentă — i-a spus el magazi
nerului.

Magazinerul s-a executat 
Imediat, dar unui lucrător din 
apropiere i s-a părut cam sus
pectă această grabă a șefului 
șantierului, și unde nu zici că 
a pornit Pe urma camionului în
cărcat cu materiale în valoare de 
cîteva mii de lei, să vadă și el 
cam despre ce fel de lucrare 
urgentă este vorba. Așa se face 
că. în numai cîteva ore. sesizată, 
a poposit și miliția la „lucrarea 
urgentă", unde fuseseră duse 
materialele. „Lucrarea" se afla 
pe un... șantier acasă la șeful 
șantierului. Si tot „urgent" • a 
fost pus să răspundă la întrebă
rile anchetatorilor.

La o depășire 
interzisă

solemn că în viața lui 
mai pună mina pe lucru 
Dar abia ieșit din tribu- 
mai puțin de o oră, Ca- 
a fost prins în flagrant, 

băuturi 
cu

Ziua în amiaza mare, pe raza 
comunei Șimian. județul Mehe
dinți, s-a produs un grav acci
dent de circulație. Am precizat 
că s-a întimplat ziua în amiaza 
mare. întrucît este cu totul și cu 
totul inexplicabil modul in care 
«-a putut comporta la volanul 
autoturismului său loan Dumi- 
trașcu, inginer-șef la o întreprin
dere din județ. Deși vedea bine 
că pe drumul pe care circula se 
execută lucrări de construcții, 
deși în porțiunea respectivă in
dicatorul arăta clar că depăși
rea este interzisă și viteza tre
buie redusă, el a încercat, totuși, 
să treacă de un camion, dar în
cercarea lui a fost fatală pentru 
un lucrător care era pus tocmai 
să facă semn cu stegulețul con
ducătorilor auto că marcajul 
drumului fusese proaspăt vopsit. 
Un om nevinovat, aflat la pos
tul său. a fost victima unui act 
iresponsabil.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

DEZERTORUL
de Mihail SORBUL,

la teatrul din Botoșani

soția, pe Aretia. în grija 
mamei acesteia. înaintea 
plecării sale pe frorit. Con
flictul e specific dramelor 
pasionale : pentru a-si salva 
soția dc batjocura ofițerului 
neamț. Goi fried Schwalbe. 
Silvestru Trandafir dezer
tează de pe front. îsi ucide 
adversarul, fiind la .rindu-i 
ucis de gloanțele armatei 
ocupante. Nu intîmplător. 
Mihail Sorbul îsi plasează 
acțiunea în mediul demo
grafic al mahalalei ; acesta 
reprezintă locul in care 
războiul, cu convoiul orori
lor sale, apăsa cel mai 
greu ; de asemenea, tot aid. 
conflictele de natură senti
mentală generau drame 
violente, ceea ce se si în-

tiunii ..Dezertorului"..
Regizoarea Magda Borde- 

îanu a operat modificări 
substanțiale privind natura 
conflictului dramatic si me
diul în care se desfășoară 
acțiunea. Putem vorbi mai 
degrabă despre o adaptare 
a textului dramatic unei 
ziuni ce se dorește cu 
mai pronunțat caracter

vi-
un
so-

((

pe lingă grămada de po- 
aruncat în mijlocul dru- 
ca nu cumva ...să-i intre 
în pantofi. Unii șoferi nu

Mai multă atenție asistenței medicale 
a elevilor!

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală 
10,00 Antologia filmului pentru 

tineret : Stan și Bran
11,25 Reportaj TV : Educația 

nentă
11,45 Telex 
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză 
17,05 „Dimbovlță, apă Iute".

populare în interpretarea 
trei „Chindia" ' 
Mult e dulce...
De la canțonetă la... operă 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
gricultură 
Tribuna TV. 
1001 de seri
Telejurnal • Cronică electorală : 
cetățenii propun, cetățenii reali
zează
Roadele politicii partidului de 
dezvoltare economico-socială a 
țării. Republica XXX. Azi, județul 
Cluj
Teatru TV : „tnttlnlri" de Horia 
Lovinescu. Premieră TV
Baroc în Saxonia.
Stelele cfntecului și dansului 

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film serial pentru copii : Robin 
Hood (ultimul episod)
Viața economică.
Stagiunea camerală a Radlotelevi- 
ziunli
Telex
Tineretul Capitalei
Emisiune de știință

copil și
penna-

Melodit
____ orches- 
din Tîrgoviște

a-

(Urmare din

re). proiecții, oglinzi, ele
mente decorative fiind fo
losite îndeosebi pentru ex
teriorizarea stărilor inte
rioare ale personajelor, în
deosebi ale soților Silvestru 
Si Aretia Trandafir. Specta
colul. în această viziune, 
aspiră să îmbrace hainele 
unei drame copleșitoare, 
uneori dure.

Din păcate, intențiile a- 
cestea nu sînt prea con
vingător finalizate in spec
tacol. O primă cauză ar fi 
aceea că Magda Bordeianu 
nu se arată preocupată de 
felul în care însusi textul 
lui Sorbul le-ar Putea sus
ține — fant posibil dună 
opinia mea. Regizoarea lu
crează cu o ..adaptare", 
care. în afară că face tra
ma mai nutin inteligibilă 
si mai puțin coerentă, nici 
nu sluieste suficient noua 
..viziune". Mai departe : 
chiar si această ..adaptare" 
a unei 
factură 
că. nu 
ounde
imaginate, apartinînd unor 
modalități de teatru natu-

NICOLAE BRINCUS, muncitor.
Reșița :

Pentru elevii care locuiesc in cele 
trei microraioane din cartierul 
Lunca Birzavei din Reșița există o 
singură circumscripție medicală, a- 
menajată intr-o cameră a unui li
ceu industrial. Consultațiile se des
fășoară însă anevoios, o zi dimi
neața. cealaltă după-amiază. este 
mare aglomerație, elevii pierd mult 
timp așteptînd să le vină rindul să 
intre la medic. Iar la cabinetele 
policlinicii nu pot apela direct, de-

oarece nu slnt primiți fără trimi
tere din partea circumscripției me
dicale care-i servește. In atare 
situație, elevii suferinzi sînt purtați 
pe drumuri, pierd multe ore pînă 
sînt consultați, se tratează cum pot. 
dar nu așa cum ar fi normal. De a- 
ceea, solicităm organelor medicale 
locale să intervină cu măsuri ur
gente. pentru ca și în acest cartier 
asistenta medicală acordată elevi
lor să se desfășoare în condiții co
respunzătoare pe tot parcursul a- 
nului școlar.

oiese de teatru de 
realistă, psiholoei- 

sustine. nu cores- 
solutiilor teatrale

Silvestri AILENEI
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neiza tempo-uri diferite 
(sau tempi diferiți, cum 
zice) în muzică, în îmbina
rea muzicii cu dansul și un 
specialist american, cucerit 
de idee, i-a construit un 
aparat necesar, polimetro- 
nom. Experiența s-a produs 
de curînd. într-o sală a Tea
trului Național: dacă se va 
mai repeta demonstrația, a- 
sistă la ea. privește la ceea 
ce s-a realizat, ca frumusețe 
și culoare, ascultă ritmurile 
noi ale sonurilor. Un ingi
ner viticol a meditat zece 
ani la posibilitatea inven
tării unui vin. Da, există 
un vin pe care nu-1 produ
ce natura, ci omul, echipa 
condusă de Gheorghe Bu- 
tănescu. A amestecat, in 
chip savant, sucul struguri
lor cu acela al unor plante 
ale colinelor 
obținut 
invenție 
am băut
Alba lulia
scump de Chianti, care am 
sorbit vinul de Malaga din 
chiar pivnițele primăriei a- 
celui oraș și Xeres-ul în 
chiar via unde se face, la 
domnul Pedro Domecq, iar 
Cotnarul negru l-am de-

gustat încă din copilărie am 
priceput că soiul acesta nou 
are o savoare unică și o 
putere nemaipomenită. I-au 
dat numele de Rusidava. 
după străvechea denumire 
a Drăgășanilor. și inventa
torul ți-I va servi în păhă
ruțe cu plinul scurt — dacă

vilcene și a 
primul brevet de 
viticolă. Eu caie 
Traminer roz de 

și un pahar

În județul Mehedinți 
s-a încheiat

semănatul culturilor
de toamna

In cursul zilelor de duminică și 
luni. în unitățile agricole din județul 
Mehedinți s-a muncit intens. Ca ur
mare, ieri. 17 octombrie, s-a încheiat 
însămîn tarea 
cele 80 000 
Acum, toate 
concentrate 
suprafețe cu 
cartofi și
execută, in continuare, alte lucrări 
de sezon : terenul este eliberat de 
resturi 
arături de toamnă, produsele con
tractate sînt transportate la bazele de 
recepție. (Nicolae Grozăvescu).

culturilor de toamnă pe 
de hectare planificate, 
forțele de la sate sint 

la recoltarea ultimelor 
porumb, sfeclă de zahăr, 

legume. Bineînțeles, se

vegetale, mecanizatorii fac

admiră nașterea
Reghin și vezi 
casă nouă din

din Tltu. 
viorilor la 
dacă vreo 
Domneștii de Argeș seamă
nă cu celelalte, deși intre 
ele există un fir tainic care 
le leagă unitar de Ia teme
lie la ornamente, iar între 
ele sînt lăsate, cu genero-

PASIONANTELE ȘI ASPRELE
NOASTRE BĂTĂLII PENTRU NOU
vei urca dealul să-1 întîl- 
nești — și-ți va istorisi cit 
de ușor și cit de greu e.

Dar unde oare nu vei 
cunoaște cum se creează 
nou! și cîte bătălii aspre se 
dau pentru a-l face bun al 
tuturor ? Urcă-te pe un vas 
nou la Oltenița și admiră 
buna și inventiva împărțire 
a spațiului interior. Cerce
tează tehnicile noi cu care 
s-a ridicat podul peste Du
năre la Giurgeni, urmăreș
te procesul original de su
blimare a furajelor în gra
nule la fabrica de nutrețuri

zitate, silabe de verdeață 
— cum zicea Blaga. Să vezi 
cit de chibzuit sint organi
zate saloanele, cabinetele și 
cit de priceput e dispusă 
aparatura modernă în spa
țiul dat la noul spital din 
Vaslui. Rotește-te încet in 
jurul acelei statui modelat» 
de miinile uimitoare ale 
lui Vida Gheza și-l vei ve
dea pe țăranul maramure
șean iucînd de o mie de aru 
într-un fel unic, care e me
reu altul și mereu același, 
exprimînd o putere telurică.

E în toate aceste fapte

disparate. înșiruite, desi
gur, eclectic, după file zbu
rătăcite din carnetul de jur
nalist. un ce comun : 
vația, îmbunătățirea, 
liorarea, 
genere 
nare, o 
spiritul 
dorință 
lumea noastră mai raționa
lă, oamenii mai rezonabili, 
munca mai lesnicioasă și 
mai fertilă. Dacă e să con
siderăm cantitatea de gin- 
dire implicată azi în fieca
re acțiune, apoi putem a- 
firma că sporirea producti
vității muncii se bizuie și 
pe o intelectualizare conti
nuă a proceselor creatoare 
de civilizație materială și 
spirituală.

Tocmai de aceea, pentru 
dobîndirea fiecărui 
cient de lumină _____
anihilate mase amorfe de 
forțe obscure, printre cate 
și redutabila inerție de gîn- 
dire, prejudecățile oarbe, 
neînțelegerile surde, mize
ria cronică a lui „lasă" î 
„lasă, că nu dau turcii", „lasă, 
că n-a murit nimeni", „lasă, 
că și mîine e o zi", „lasă, 
că n-o fi foc", „lasă, că n-o 
să schimbați voi lumea".

Ba uite c-o schimbăm I

ino- 
ame- 

novatorismul in 
au, după cit se 

unică rădăcină, 
raționalizator. O 
adincă de a face

coefi- 
trebuie

Pe adresa conducerii stațiunii Olănești
S. SIMON, cartierul Țiglina II, 

Galați :
Am fost de curînd în stațiunea 

Olănești. județul Vîlcea. Condițiile 
bune de cazare și tratament, ambi
anța plăcută, grija si atenția ce se 
manifestă față de oamenii muncii 
Veniți aici asigură o odihnă recon
fortantă și refacerea sănătății. Am 
constatat însă un neajuns, nu chiar 
așa de greu de înlăturat, pe care-1 
semnalez conducerii stațiunii și a 
O.J.T. Vîlcea. Mulți din cei sosiți 
în stațiune, mai ales acum, în lu
nile de toamnă-iarnă. doresc să vi
zioneze programele 
Pentru aceasta însă.

televiziunii, 
ei au La dis-

poziție doar un singur aparat, in
tr-o sală nu prea spațioasă de la 
club. în care, uneori, se înghesuie 
zeci de persoane. în vilele 
U.J.C.A.P. există instalate televi
zoare, dar au acces la ele doar cei 
cazați acolo. Pentru a se evita a- 
glomerația de la club și a permite 
cit mai multor cetățeni să urmă
rească programele de la televizor, 
sugerăm conducerii stațiunii să gă
sească posibilitatea de a instala a- 
parate și în cîteva din holurile vi
lelor mai mari. Fondurile necesare 
ar putea fi. de pildă, repartizate din 
sumele <•? se încasează drept taxă 
de ședere in stațiune.

Ecouri la sesizările
• La scrisoarea pu

blicată in ziarul „Scîn- 
teia" nr, 10 871 sub ti
tlul „O investiție în 
așteptarea unui ingi
ner greu deplasabil", 
conducerea Institutului 
de studii și proiectări 
de construcții pentru 
agricultură și industria 
alimentară ne-a trimis 
următorul răspuns : 
„S-a analizat cu spirit 
de răspundere cele se
sizate și s-au luat toa
te măsurile pentru re
glementarea cit mai 
urgentă a situației. în 
acest sens, s-a întoc
mit un proiect de exe
cuție pentru racorda
rea frigoriferului. în 
funcție de noua situa
ție a rețelelor de ca
nal. Intirzierea răs
punsului s-a datorat 
faptului că am vrut să 
întocmim documenta
ția completatoare, care 
a și fost înaintată be
neficiarului. Precizăm 
că proiectantul lucră
rii nu este ing. D. Vre- 
joiu, ci ing. V. Zamă. 
Vă mulțumim pentru 
ajutorul dat și vă asi
gurăm că vom urmări 
îndeaproape realizarea 
remedierilor necesare 
într-un timp foarte 
scurt".
• Direcția generală 

comercială a munici
piului București ne-a 
comunicat, în legătură 
cu sesizarea publicată 
in ziarul nr. 10 877, sub

titlul „Mobilă cu prea 
multe scîrțîituri", că in 
urma verificărilor în
treprinse au fost dis
puse măsurile cores
punzătoare pentru îm
bunătățirea activității 
și mai buna servire a 
cumpărătorilor. Astfel, 
vinzătorul Vasile Cio- 
banu, pentru superfi
cialitate în muncă, a 
fost mutat disciplinar 
ca muncitor la depo
zitul de materiale de 
construcții ; un tehni
cian și doi tîmplari 
s-au deplasat în comu
na Ghimpați, reme- 
diind toate defectele 
mobilei ; se vor preda 
placa rotativă a mesei 
televizorului și crista
lul mesei ce nu s-au 
primit de cumpărătoa
re ; s-a dispus prelu
crarea din nou cu toți 
lucrătorii din sectorul 
mobilei a actelor nor
mative privind regu
lile de comerț, com
portarea, ținuta aces
tora față de cumpără
tori, precum și atenția 
mai mare in recepția 
mobilei livrate de in
dustrie.

• Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini nu a răspuns 
la o seamă de artico
le referitoare la unele 
neajunsuri din activi
tatea unor unități din 
subordinea sa (..Minu
tele care umflă contul 
risipei", publicat in

rubricii
ziarul nr. 10 884 ; 
„Schimbul II nu are 
nevoie de ingineri și 
tehnologi ?“. publicat 
în ziarul nr. 10 856 ; 
„Planul poate fi con
siderat îndeplinit nu
mai dacă se realizează 
ritmic si integral pro
ducția fizică", publicat 
în ziarul nr. 10 893 ; 
„Necondiționat, tre
buie făcut totul pentru 
realizarea integrală a 
investițiilor", publicat 
în ziarul nr. 10 917 
șa.). Motivul? După 
cum ni s-a comunicat, 
direcțiile de resort din 
minister nu au reușit 
să-si procure exempla
rele din ziarele res
pective. Cu alte cuvin
te, dacă dorim răspuns 
— așa cum prevede 
legea — trebuie ca re
dacția să le trimită 
ziarele în care au fost 
criticați I Concepție 
cel puțin bizară pen
tru un for cu o aseme
nea autoritate cum 
este M.I.C.M. Sîntem 
convinși că cel puțin 
acum conducerea mi
nisterului va găsi solu
ția cuvenită si legală 
ca cei în cauză să 
răspundă cu mai mult... 
spirit de răspundere 
sesizărilor critice, iar 
„Scînteia" să fie infor
mată asupra măsurilor 
luate.
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Intr-o atmosferă însuflețită, de conlucrare 
democratică, rodnică, în întreaga țară au loc 

ADUNĂRILE 
pentru desemnarea candidațUor 
pentru alegerile de Ia 20 noiembrie

In aceste zile, in circumscripțiile electorale din întreaga tară au loc 
adunări pentru desemnarea candidatilor Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deoutati in consiliile populare municipale, oră
șenești și comunale. între candidate propuși și alegători se desfă
șoară un amplu si fructuos dialog menit să genereze noi idei si ini
țiative. propuneri prețioase pentru programele de lucru ale noilor con
silii populare. într-un spirit de înaltă responsabilitate civică si pa
triotică. _ alegătorii si candidatii se angaiează să lucreze umăr la umăr 
pentru înflorirea continuă a localității, cartierului sau satului în care 
trăiesc si muncesc, a întregii țări.

BUZĂU
Adunările electorale în care sînt 

depuse candidaturile de deputati de 
către Frontul Unității Socialiste pri
lejuiesc si în județul Buzău un 
amplu schimb de idei menite să so
luționeze eficient cele mai diferite 
probleme edilitar-gospodăresti si so
ciale. de larg interes obștesc.

La adunarea electorală din circum
scripția nr. 17 a Consiliului popular 
municipal Buzău au fost propuși din 
partea Frontului Unității Socialiste, 
drept candidați în alegerile de deou- 
tați, Mircea Triculescu. muncitor la 
stația C.F.R. Buzău, și loan A. Gri- 
gore. mecanic de locomotivă la de
poul C.F.R. din aceeași localitate. Ce
tățenii prezenti la adunare — mun
citori ceferiști, tineri muncitori din 
unitățile industriale ale platformei 
Învecinate complexului C.F.R., lu
crători din unitățile comerciale, gos
podine si pensionari — au primit cu 
bucurie si aplauze candidaturile pro
puse, întrucît ambii muncitori sînt 
de multă vreme cunoscuți pentru 
vrednicia lor la locul de muncă, pen
tru inițiativele gospodărești și parti
ciparea permanentă la acțiunile de 
sporire a zestrei și frumuseții edili
tare a cartierului în care locuiesc. 
Dialogul purtat între candidați și ale
gători a fost dominat de ideea că 
oricare dintre ei va fi ales deputat, 
el se va bucura de tot sprijinul din 
partea cetățenilor pe care-i va re
prezenta, astfel incit să se poată în
făptui toate obiectivele cuprinse în 
noul program de lucru al consiliului 
popular. în același timp, cei doi can
didați s-au angajat ca în zilele ur
mătoare să poarte un dialog perma
nent cu locuitorii circumscripției, să 
pună umărul la realizarea unor lu
crări edilitar-gospodăresti.

Adunări electorale s-au desfășurat 
Ieri, 17 octombrie, și în alte 8 cir
cumscripții electorale ale municipiu
lui Buzău, unde au fost depuse, din 
partea Frontului Unității Socialiste, 
15 candidaturi. Toți cei propuși 
— bărbați și femei, oameni ai mun
cii. activiști de partid si de stat, 
conducători de unități economice și 
instituții, gospodine și pensionari — 
s-au remarcat la locul lor de muncă 
și în activitatea obștească, au o 
comportare ireproșabilă în familie și 
societate, se bucură de știma si pre
țuirea semenilor lor. (Mihai Bâzu).

BUCUREȘTI
Luni după-amiază a avut loc adu

narea alegătorilor din circumscripția 
electorală nr. 37 din sectorul 3 al Ca
pitalei. Adunarea s-a desfășurat la 
Școala generală nr. 71. împodobită 
sărbătorește. Au fost prezenți peste 
250 de cetățeni — oameni ai muncii 
de la marile întreprinderi de pe raza 
circumscripției, de la Institutul de 
studii și proiectări hidroenergetice. 
Trustul electromontaj, Institutul de 
proiectări pentru laminoare. Comite
tul de stat al apelor. Trustul inului, 
cînepei și bumbacului, Școala gene
rală nr. 71, numeroși locuitori de pe 
străzile Dimitrie Racoviță. Lunii. 
Calea Morilor, bd. Republicii, intra
rea Domnești, reprezentanți ai Comi
tetului de cetățeni si ai asociațiilor 
de locatari. Din partea Frontului 
Unității Socialiste au fost propuși 
candidați inginerul Lucian Lefter — 
"ful secției de proiectări de la 

I.S.P.H.. și inginerul Victor Măgpi — 
șeful secției de proiectări de la

ClND DEPUTĂȚII MOBILIZEAZĂ...
(Urmare din pag. I) 
majoritate, cetățenii iucrau în între
prinderi. în consecință, toate obiecti
vele din programul de bună gospodă
rire și înfrumusețare au fost repar
tizate nu pe circumscripții electo
rale, ci pe întreprinderi, cișligul 
fiind o mai judicioasă corelare a ac
țiunilor de muncă patriotică in pro
gramul de muncă propriu-zis al ce
tățenilor. Așa se explică faptul că am 
realizat îndiguirea malului sting aJ 
Tirnavei Mari (103 000 mc terasamen- 
te și 5 433 mc de betoane) și podul 
pietonal peste același riu (pod care 
asigură accesul a peste 25 000 de oa
meni spre centrul civic și locurile lor 
de muncă), într-un timp record, fără 
a cheltui bani decît pentru materia
le și proiecte.

Tot în prima sesiune a consiliului 
popular din actuala legislatură, de
putății au ridicat o altă problemă : 
fundamentarea științifică a hotăriri- 
lor și deciziilor organelor locale. Cu 
același prilej s-a găsit și soluția, 
care, de atunci, constituie regulă la 
Mediaș : mobilizarea tuturor specia
liștilor din oraș la elaborarea unor 
studii pe ale căror concluzii să se ba
zeze toate deciziile și acțiunile orga
nelor locale de specialitate. Astfel, au 
fost elaborate o serie de studii pri
vind strămutarea în perimetrul con- 
struibil a construcțiilor și gospodări
ilor situate în afara perimetrului mu
nicipiului, inventarierea alunecărilor 
de teren și prevenirea acestora, re
partizarea in teritoriu a unităților 
comerciale și reprofilarea unităților 
de alimentație publică, îndepărtarea 
focarului de insalubritate din cotul 
Tirnavei, amenajarea unor zone de 
agrement la barajul Ighișului, etapi- 
zarea lucrărilor de modernizare și a- 
menajare a rețelei stradale. Toate a- 
ceste studii s-au materializat în pro
grame de măsuri și hotărîri ale con
siliului popular, pe baza cărora se 
desfășoară concret întreaga activitate, 

■în domeniul respectiv, a organelor de 
specialitate.

Ultimul dintre aceste studii a con
dus la elaborarea unui program de 
modernizare a întregii rețele stradale 
a municipiului, pentru întreg cinci
nalul 1976—1980, program în curs de 
executare.

Faptul că in actuala legislatură e- 
dilii din Mediaș împreună cu cetă
țenii au reușit să realizeze un volum 
impresionant de alte lucrări edilitar- 

IPROLAM, oameni care și-au Început 
activitatea ca simpli muncitori pe 
șantierele de construcții ale țării, 
pentru ca apoi, desăvîrșlndu-și stu
diile. să promoveze pe scara ierarhiei 
profesionale — ingineri proiectanți, 
șefi de proiect, șefi de ateliere, șefi 
de secție. Adevărata prezentare a ce
lor doi candidați aveau să o facă 
numeroșii alegători care au luat cu- 
vîntul : Marin Popescu și Margareta 
Bîrsan, de la I.S.P.H., Dan Cîmpeanu 
si Valentin Capolide. de la IPROLAM. 
Ion Pândele, secretarul organizației 
de partid din cartier, învățătoarea 
Maria Iordache și alții. în cuvinte 
simple, ei au vorbit despre calitățile 
celor doi candidați : simț critic si au
tocritic în abordarea problemelor, 
responsabilitate și spirit civic în so
luționarea chestiunilor de interes ob
ștesc. modestie. Trăsături care de
monstrează că, intr-adevăr, aici, ca 
pretutindeni în țară, candidații în 
alegeri sînt — și așa trebuie să fie 
— cei mai buni dintre cei mai buni.
(C. Florin).

SATU MARE
In cursul zilei de ieri, in munici

piul Satu Mare. într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, de largă conlu
crare democratică, s-au desfășurat 
primele adunări în care au fost de
puse candidaturile pentru alegerile 
de deputati de la 20 noiembrie. Ast
fel de adunări s-au desfășurat în ca
drul circumscripțiilor electorale nr. 4. 
10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 și 22, la care 
au luat parte numeroși alegători. O 
notă caracteristică a tuturor acestor 
adunări : susținind candidaturile pro
puse din partea Frontului Unității 
Socialiste, cetățenii au făcut nume
roase și fructuoase propuneri pentru 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țare a cartierelor în care locuiesc, au 
schițat soluții judicioase pentru cit 
mai grabnica lor rezolvare. La adu
narea electorală din circumscripția 
nr. 4. din partea consiliului munici
pal al Frontului Unității Socialiste a 
fost propusă candidatura muncitoa
relor Eva Ida Molnar și Elisabeta 
Prem. în cuvintul lor, numeroși ale
gători, printre care profesoara Mar
gareta Suciu, cooperatorul meșteșu
gar Alexandru Pali si alții, au făcut 
aprecieri elogioase asupra celor două 
muncitoare, deopotrivă inimoase și 
harnice, după care au propus ca în 
zona pieței Titulescu să se deschidă 
un nou punct alimentar, iar pe stra
da Lunca Sighetului să se reamena- 
jeze drumul care a devenit imprac
ticabil pe timp de ploaie.

în aceeași atmosferă de lucru s-a 
desfășurat si adunarea cetățenească 
din circumscripția electorală nr. 11. 
în cadrul căreia cetățenii au susținut 
candidatura aceluiași tovarăș ne 
care l-au ales deputat si în 1975. 
Este vorba de primarul municipiului, 
tovarășul Iosif Tincu. Pensionarul 
ceferist Gheorghe Urda (si ca el 
alti numeroși alegători) a tinut să 
spună : ..Cartierul nostru, ca de alt
fel întregul oraș, relevă pregnant 
semnele bunei gospodăriri la care 
primarul nostru si-a adus alături de 
noi o contribuție prețioasă". Apre
cieri care nu l-au împiedicat, totuși, 
pe primarul municipiului să arate 
deschis. în fata cetățenilor, o serie 
de alte aspecte de interes edilitar- 
gospodăresc care încă îsi așteaptă 
rezolvarea si la care sînt chemați 
să participe toti cetățenii cartierului, 
ai orașului. (Octav Grumeza).

gospodărești — asfaltarea a 42 de 
străzi cu o suprafață de 136 505 mp, 
pietruirea a 17 străzi cu o suprafață 
de 33 000 mp. asfaltarea trotuarelor 
pe 22 de străzi cu o suprafață de 
13 500 mp, extinderea rețelei de ca
nalizare pe 9 străzi ș.a.m.d. — are 
și o altă explicație. Iată ce ne-a de
clarat în acest sens deputatul Mihai 
Kraus din circumscripția 23 :

— La noi in municipiu toți depu
tății, fără nici o excepție, începind 
cu primarul, cu primul vicepreședin
te și ceilalți membri din conducerea 
primăriei și terminînd cu mine, sin- 
tem prezenți întotdeauna la acțiunile 
realizate de cetățeni. Și nu cu vorba, 
ci cu fapta. Adică punem, cot la cot 
cu ceilalți oameni, mina pe tîrnăcop 
și pe lopată. Așa se explică faptul că 
n-avem absenți, nici motivați, dar 
mai ales nemotivați de la acțiunile 
gospodărești. Prin forța exemplului 
personal.

Pentru ca la Mediaș, consiliul 
popular municipal să devină și să fie, 
în toate privințele, un organism viu, 
dinamic, care să conducă în numele 
cetățenilor, fără greșeală, fără sinco
pe, întreaga activitate ce se desfă
șoară pe plan local, mai sînt des
tule de făcut. Ar fi suficient să a- 
mintim în acest sens doar una dintre 
cele mai importante „restanțe" ale 
actualei legislaturi : propunerea de a 
se înființa la primărie o cameră a 
deputaților — făcută de către depu
tata Doina Diac încă in prima sesiu
ne a consiliului popular.

• SUCEAVA - La oea de-a 
noua ediție a concursului na
țional de poezie „Nicolae 
Labis" au participat 173 ti
neri creatori din 37 de ju
dețe ale țării și municipiul 
București și s-au prezentat 
peste 900 de poezii. Marele pre
miu „Nicolae Labiș" a revenit 
Cleopatrei Lorințiu, studentă din 
Bistrița, în timp ce premiul U- 
niunii scriitorilor a fost acordat 
lui Jean Panaite, maistru din 
Iași, și lui Sorin Roșea, muncitor 
din Constanța, alți 16 tineri 
concurenți fiind distinși cu pre
mii și mențiuni. (Gh. Parascan).

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit luni, in vi
zită de rămas bun, pe ambasadorii 
la București ai Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia — Petar Dodik, 
Japoniei — Ryoko Ishikawa si Noii 
Zeelande — Basil Franklin Boit, în 
legătură cu încheierea misiunii aces
tora în tara noastră.

întrevederile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în aceeași zi. primul ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mănes
cu, a primit pe Uolevj Rade, preșe-

Lucrările Conferinței Internationale a Crucii Roșii
Lucrările celei de-a XXIII-a Con

ferințe Internaționale a Crucii Roșii 
au continuat, luni, în cele trei co
misii de lucru : comisia pentru pro
bleme generale și de organizare ; 
Comisia 'pentru protecție și asisten
ță ; Comisia serviciilor pentru co
munitate și dezvoltare.

în dezbaterile din comisia pentru 
probleme generale și de organizare 
au fost abordate aspecte referitoare 
la locul Crucii Roșii în lumea con
temporană, precum și Ia rolul ei in 
fundamentarea și menținerea unui 
climat de pace în întreaga lume. 
Delegații au subliniat faptul că creș
terea rolului Crucii Roșii în menți
nerea păcii constituie una din cele 
mai importante probleme pentru a- 
ceastă organizație. în intervenția sa. 
reprezentantul român a evidențiat 
gravul pericol pe care îl constituie 
continuarea în ritm vertiginos a 
cursei înarmărilor pentru pacea și 
securitatea internațională.

în Comisia pentru protecție și 
asistentă au fost analizate rezultatele 
Conferinței diplomatice asuora drep
tului umanitar internațional, colabo
rarea între organizațiile naționale de 
Cruce Roșie si s-au propus noi ini
tiative pentru asistenta în caz de ca-

Vizita delegației parlamentare sudaneze vremea
în continuarea vizitei întreprinse 

in țara noastră, la invitația Marii A- 
dunări Naționale, delegația parla
mentară sudaneză, condusă de Aldo 
Ajou Deng, membru al C.C. al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, membru al 
Adunării Populare, vicepreședinte al 
Asociației parlamentare din cadrul 
Uniunii Socialiste Sudaneze, a fost 
luni oaspete al județului Argeș.

In cursul dimineții, membrii de
legației au avut o întrevedere cu 
Constantin Matei, membru al C.C. al

Noi unități
La Vaslui a fost dat 

in folosință un dis
pensar uman Intr-o 
zonă a orașului, unde 
funcționează două cir
cumscripții medico- 
sanitare, care asigură 
asistență de special ir 
tate locuitorilor din
noile cartiere ale Vas- noi dispensare 
luiului „13 Decem
brie". „Confecția" și 
„Smîrdan". Clădirea,

cu parter și etaj, dis
pune de cabinete și 
servicii de pediatrie 
și medicină generală, 
de instalații și apara
tură moderne. Pînă la 
sfirșitul acestui an, în 
județul Vaslui vor mai 
fi date în folosință 

în co
munele Poiemești, Ar
sura, Bunești-Ave- 
rești. în același timp,

TIMIȘ Se extinde 
prestatoare de 

în cele 9 luni din acest an, în 
județul Timiș, volumul prestațiilor 
de servicii către populație în me
diul rural a crescut simțitor odată 
cu înființarea unui număr de 32 noi 
unități de profil. După cum ne-a in
format tovarășul Dumitru Rus, pre
ședintele Uniunii județene a coo
perativelor de consum, pînă la fi
nele anului vor mai fi create alte 
12 asemenea unități în localități ca 
Mănăștur, Curtea, Criciova, Giulvăz 
și altele, care nu dispun încă de o 
rețea corespunzătoare de ateliere 
sau secții de întreținere a bunurilor 
de folosință îndelungată, de unități 
de confecții, coafură, frizerie, de 
construcții etc. în alte localități. * • 

Despre lipsuri insă am avut o con
vorbire anume cu tovarășul loan 
Setz, secretarul consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste, care 
ne-a precizat în final :

— Din analiza făcută de consiliul 
municipal al Frontului Unității So
cialiste, analiză care s-a axat in prin
cipal pe stilul și metodele de muncă 
ale deputaților și ale consiliului 
popular în ansamblu, au rezultat o 
seamă de sarcini imediate pen
tru organul ce va fi ales. în 
primul rînd organizarea Came
rei deputaților. unde cetățenii 
și aleșii lor să se poată intilni zilnic 
pentru a discuta și a soluționa toate 
problemele care privesc viața orașu
lui. In cadrul Camerei deputaților 
vom organiza totodată un „colț juri
dic". unde cetățenii vor avea la dis
poziție, spre consultare, toate actele 
normative adoptate pe plan central 
și local. Ne vom preocupa de aseme
nea de activizarea comisiilor perma
nente de deputați. Acestea vor tre
bui să controleze în permanență mo
dul în care organele locale de spe
cialitate îndeplinesc sarcinile ce le 
revin din hotăririle și deciziile orga
nelor locale ale puterii și administra
ției de stat. în fine, începind cu a- 
ceastă legislatură, vom pregăti și or
ganiza de așa manieră sesiunile con
siliului popular incit proiectele de 
hotărîri, care privesc munca și viața 
întregului municipiu, să fie. in prea
labil, dezbătute cu cetățenii, pentru 
ca aceștia să-și poată aduce direct 
contribuția la îmbunătățirea lor.

• In fudețul ARGEȘ, cea de-a 
doua ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" a fost 
marcată de o bogată săptămînă 
de manifestări culturale și poli
tice desfășurate sub genericul 
„Curtea de Argeș — prezent și 
perspectivă" și s-a încheiat cu o 
paradă a portului, a cîntecului 
și dansului popular, la care și-au 
dat concursul peste 5 000 de ar
geșeni. (Gh. Cirstea). • In con
textul schimburilor culturale 
prietenești dintre județul Satu 
Mare șl județul Szatmăr-Sza- 
bolcs (R.P. Ungară), recent s-a 
deschis in sălile muzeului jude

dintele consiliului de administrație 
al firmei „Neste Oy“ din Finlanda, 
care se află într-o vizită de lucru in 
tara noastră.

în cadrul convorbirii au fost exa
minate relațiile de cooperare în pro
ducție dintre întreprinderile româ
nești de specialitate cu unitățile a- 
cestei firme.

A participat Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

A luat parte Matti Hăkkănen, am
basadorul Finlandei la București.

tastrofe naturale. în condițiile actua
le. a subliniat reprezentantul român. 
De lingă ajutorarea celor care suferă 
de ne urma războiului si a înanoierii 
economice. Crucea Rosie trebuie să 
acționeze consecvent Drin unirea tu
turor forțelor pentru a împiedica 
dezlănțuirea războiului care gene
rează nenorociri si suferințe imense, 
neutru înlăturarea inegalităților din 
viața internațională, care au drept 
corolar mizeria si sărăcia.

Dezbaterile din Comisia serviciilor 
pentru comunitate și dezvoltare s-au 
axat asupra necesității implicării 
sporite a tineretului în activitatea 
Crucii Roșii. Delegatul român a 
apreciat oportunitatea multiplelor ac
țiuni inițiate în cadrul mișcării in
ternaționale de Cruce Roșie care au 
oferit posibilitatea unei cooperări 
fructuoase a tineretului în domeniile 
specifice acestei organizații.

Documentele ce vor fi adoptate în 
comisii vor fi supuse aprobării în șe
dințele plenare ale conferinței.

★
Participanții la conferință au asis

tat, seara, la un spectacol organizat 
la Opera Română de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste.

(Agerpres)

P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., președin
tele comitetului executiv al consi
liului popular județean, care a în
fățișat principalele coordonate ale 
dezvoltării economice și social-cul- 
turale a județului in ultimii ani. In 
continuare s-a vizitat Combinatul 
de prelucrare a lemnului și între
prinderea de autoturisme din Pitești.

După-amiază, parlamentarii suda
nezi s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
sanitare in județul Vaslui

spitalul din Negrești 
se va extinde cu încă 
60 de paturi.

în prezent, rețeaua 
sanitară a județului 
Vaslui cuprinde 12 
spitale — din care, 
două de mare capa
citate la Vaslui și Bir- 
’ad — 82 de dispen
sare sanitare urbane 
și rurale. (Crăciun Lă- 
luci).

rețeaua unităților 
servicii la sate
aparținînd comunelor Coștei, Daro- 
va, Ciacova. Făget, Variaș și altele 
s-au creat puncte de primire a di
feritelor comenzi și s-au stabilit a- 
numite zile pe săptămînă in care 
meseriași de la unitățile din cen
trele mai mari asigură efectuarea 
unor lucrări de întreținere și repa
rații. Pentru asigurarea forței de 
muncă necesară noilor unități sau 
activități înființate ori în curs de 
organizare au fost pregătiți prin 
cursurile de calificare de gradul I 
peste 70 de meseriași, alți 92 de lu
crători însușindu-și în prezent me
seria de lăcătuș, croitor, cismar, 
vulcanizator etc. (Cezar Ioana).

ABONAMENTE LA ZIARE 
Șl REVISTE

Direcția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor aduce la cunoș
tință că de la 1 octombrie a în
ceput contractarea abonamentelor 
oentru documentare si colecții la 
presa internă pentru anul 1978.

Catalogul de presă poate fi con
sultat la oficiul postai teritorial si 
la oficiul județean de difuzare a 
presei.

REZULTATE-
Fotbal, divizia B. Rezultate din 

etapa a VIII-a, seria I : Victoria 
Tecuci — F.C.M. Galați 1—0 ; C.S. 
Botoșani — Gloria Buzău 0—1 ; Vii
torul Vaslui — Steagul roșu Brașov 
1—3. în clasament. Gloria Buzău — 
13 p ; F.C.M. Galați, Nitramonia Fă
găraș. C.S.M. Suceava — toate cîte 
10 p. In seria a II-a : Autobuzul — 
F.C. Chimia Rm. Vîlcea 3—0. meci 
eu două penalti acordate și transfor
mate și cu trei jucători eliminați ; 
Muscelul Cîmpulung — Dinamo Sla
tina 2—1. în clasament : F.C. Chimia 
Rm. Vîlcea. Dinamo Slatina, Auto
buzul București, Metalul Plopeni 
(cîte 10 p). Progresul București. Ce
luloza Călărași. Muscelul Cîmpulung 
(cite 9 p). Rapid, Unirea Alexandria, 
F.C. Chimia Tr. Măgurele, Carpați 
Sinaia, Gaz Metan Mediaș (cîte 8 p). 
In seria a III-a : Victoria Călan — 
Minerul Lupeni 1—0: F.C. Baia Mare 
— C.I.L. Sighet 3—0 ; C.F.R. Cluj- 
Napoca — Chimica Tîrnăveni 4—0 ; 
C.F.R. Timișoara — „U“ Cluj-Napo- 
ca 0—1. în clasament : Victoria Că-

țean sătmărean o expoziție de 
artă populară decorativă unga
ră. Exponatele și panourile, pro
venite din muzeul „Jâsa An
dras" din orașul Nyireg.vhăza, 
prezintă într-o suită sugestivă 
ocupațiile și tradițiile meșteșu
gărești și artizanale străvechi 
ale locuitorilor din această parte 
a țării vecine și prietene. (Oc
tav Grumeza). • VRANCEA. 
Manifestările intitulate „Bucuria 
muncii", mareînd debutul artiș

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C. Bulgar, o 

delegație de activiști ai P.C.R., con
dusă de Petre Preoteasa, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.. a făcut o vizită în schimb de 
experiență în R.P. Bulgaria, în pe
rioada 10 17 octombrie.

Delegația a avut intîlniri și con
vorbiri la C.C. al P.C.B., la Comite
tul municipal Sofia, comitetele jude
țene Veliko Tirnovo și Varna ale 
P.C.B., la unele ministere și insti
tuții centrale de stat, a vizitat mai 
multe obiective economice, sociale și 
cultural-istorice.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.R. a fost primită de 
Petăr Dulgherov, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C.B., șeful sec
ției organizatorice a C.C. al P.C.B. 
La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Nikola Kolcev, mem
bru al C.C. al P.C.B., șef de secție 
la C.C. al P.C.B., precum și amba
sadorul României in Bulgaria, Trofin 
Simedrea.

★

Luni dimineața, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, a primit pe Ianco Laza- 
revski, ministrul agriculturii al R.S. 
Macedonia, care se află intr-o vizită 
în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării directe, 
in diferite ramuri ale producției 
agricole, între cele două ministere.

A participat Petar Dodik, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

★

Formația de muzică nouă din 
Bonn și-a început turneul în țara 
noastră cu un concert prezentat luni 
seara. în sala mică a Palatului Re
publicii Socialiste România. După 
București, ansamblul oaspete va mai 
concerta la Cluj-Napoca Si Brașov.

(Agerpres)

Ieri In țară : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, dar rece. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 5 grade 
la Sullna șl 15 grade la Sînnicolau 
Mare. In zona de munte s-a semnalat 
ceață. In București : Vremea a fost 
frumoasă, dar rece. Cerul a fost mal 
mult senin. Temperatura maximă a 
fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 octombrie. In țară : Deși tem-

REVISTA COMPETIȚIILOR
* Campionii de box în ediția 1977 • Efectele grijii pentru tineret 
de-acum vizibile la Rugbi club Grivița Roșie • Rapid — mai 

tare la polo decît la fotbal
Iritrecertle; de pe ringurile de 

box rămin pe mai departe in 
ătenția unui public larg ; săptămînă 
trecută, de.-a lungul a nouă reuniuni, 
zeci de mii de spectatori i-au încon
jurat cu multă căldură pe sportivii 
pretendenți la centurile tricolore, pe 
acești sportivi care vreme de un an 
se supun antrenamentelor dure și 
meciurilor aprige pentru a pătrunde 
in finalele de la Palatul sporturilor 
și culturii, locul de consacrare anua
lă a campionilor.

îi cunoaștem astăzi pe cei „11“ care 
au cucerit laurii, după suita partide
lor eliminatorii, care n-a cruțat nici 
pe campionii anului trecut — cei mai 
mulți dintre aceștia s-au oprit din 
drumul greu înaintea galei finale
lor ! Să consemnăm numele proaspe
ților purtători ai centurilor tricolore, 
să-i lăudăm oentru tenacitatea si am
biția cu care au luotat la fiecare 
dintre meciuri : Remus Cosma (cate
goria semimuscă). Dumitru Burdihoi 
(muscă). Teodor Dinu (cocoș). Gheor- 
ghe Ciochină (pană). Dragomir Ilie 
(semiusoară). Calistrat Cutov (ușoa
ră). Cornel Hodut (semimijlocie). Ion 
Miron (mijlocie-mică). Al. Năstac 
(mijlocie). Ion Gyorfff (semigrea). 
Mircea Simon (grea). Alături de cam- 
Dioni. se cuvin, de asemenea, subli
niate numele multora dintre aceia care 
le-au dat replica dirză in finale ade
sea foarte echilibrate — Gheorghe Si
ni ion. Gheorghe Vlad. Dumitru Cipe- 
re. Ăl. Dobăeș. Nicolae Chioveanu, 
Teofil Ghinea. Constantin Buzducea- 
nu — precum și al semifinaliștilor, a- 
tît de apropiați ca merit și uneori ca 
valoare de înșiși laureații competiției 
— Carol Hajnal. Al. Turei, Săli Adem. 
Ion Mantu. Ion Govici și alții. De 
asemenea, cuvinte de încurajare pen
tru a persevera în box se cuvin mul
tor tineri, de la constănțeanul Ni
colae Costin pînă la focșăneanul Ion

CLASAMENTE
lan — 13 p ; F.C. Baia Mare, U.M. 
Timișoara. C.F.R. Cluj-Napoca — 
12 p ; Gloria Bistrița, Minerul Mold. 
Nouă — 11 p.

Rugbi. Rezultate în faza finală a 
campionatului : Universitatea Timi
șoara — Steaua 4—15, Farul — Rapid 
13—10. Știința Petroșani — Rulmen
tul Bîrlad 24—4, R.C. Grivița roșie —. 
Dinamo 12—0.

Hochei. în „Cupa României" : 
Steaua — S.C. Miercurea Ciuc 11—1. 
Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc 4—2. 
Azi, de la ora 18, la patinoarul „23 
August", meciul Steaua — Dinamo 
(în precedenta întrecere din Cupă. 
Steaua — Dinamo 4—4).

Handbal. în „Cupa de toamnă" : 
Steaua — Știința Bacău 23—24, Di
namo Brașov — Minaur Baia Mare 
24—20. Feminin : I.E.F.S. — Hidro
tehnica Constanța 7—13, Universita
tea Cluj-Napoca — Universitatea Ti
mișoara 17—16 (jucătorii și jucătoa
rele din loturile reprezentative n-au 
participat la aceste meciuri, ceea ce 
explică in bună măsură rezultatele 
de mai sus).

tilor amatori din județ în cea 
de-a doua ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României" 
s-au desfășurat în nouă centre, 
cu participarea a 95 de formații 
cu peste 1 600 de artiști amatori. 
La Casa de cultură a sin
dicatelor din Focșani s-a deschis 
expoziția „Creația vrînceană în 
cincinalul revoluției tehnico-ști- 
lnțifice". (Dan Drăgulescu). • La 
GALAȚI s-a deschis expoziția

Din agenda „Tehnoexpo**,  TIBCO 
și Salonului international al chimiei

Larg interes 
pentru oferta 
românească

Gama largă de produse de înaltă 
tehnicitate prezentate în cadrul ma
nifestărilor expoziționale TEHNO
EXPO. TIBCO și Salonul Internatio
nal al chimiei se bucură. în aceste 
zile, de atentia specialiștilor, a oame
nilor de afaceri prezenți la Bucu
rești. de interesul publicului larg. 
Dintre miile de produse aflate în 
standurile expozanților români vă 
prezentăm astăzi cîteva creații ale 
industriei elecrotehnice si electroni
ce. Oferta la export cu aceste 
produse este înfățișată în standurile 
întreprinderilor de comerț exte
rior ..ELECTROEXPORTIMPORT" și 
„ELECTRONUM".

Astfel. „Electroexportimport" pre
zintă. în Pavilionul A. alături de fri
giderele cu compresor sau absorbție 
cu capacități de la 40 la 240 litri și 
noul frigider cu două usi — cu ca
pacitate de 225 litri — o gamă va
riată de mașini de spălat „Alba 
lux". Totodată, se remarcă sortimen
tul de lampadare, lustre si corpuri 
de iluminat, mașinile de gătit elec
trice ..Felicia". „Super" si „Voiaj", 
diferite modele de radiatoare, venti
latoare. aspiratoare. uscătoare de 
păr „Calor" si „Zefir", articole ale 
industriei electrotehnice. dintre 
care numeroase fac obiectul unor 
contracte încheiate de „Electro- 
exportimport" cu parteneri comer
ciali din zeci de țări ale lumii. în
treprinderea „Electronum" este bo
gat reprezentată prin zeci de tipuri 
de radioreceptoare staționare si por
tabile. numeroase modele de tele
vizoare portabile. De un interes 
deosebit se bucură modernul televi
zor portabil „Surwa" si radiorecep
torul „Eurocord". în afară de aceste 
articole electronice destinate mare-

peratura aerului va înregistra o creș
tere, vremea va fi în general rece. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai ac
centuate în jumătatea de nord-est a 
țării, unde local vor cădea precipitații 
sub formă de burniță și ploaie, vintul 
va sufla slab pînă la potrivit (20-30 km 
pe oră), cu intensificări de scurtă du
rată în estul țării din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar cele maxime între 8 și 16 grade, lo
cal mai ridicate. In primele nopți, bru
mă in jumătatea de sud-vest a țării. 
Frecvent se va produce ceață, mai ales 
dimineața și seara. In București î Vre
mea va fi în general rece, deși tempe
ratura aerului va crește ușor.

Cernat, atît de promițători prin cele 
ce au arătat pe ringul campionatelor 
naționale. Vom reveni cu comentarii 
pe marginea acestui turneu final, în 
special în privința problemelor de 
fond ale boxului, pe care campiona
tele naționale le pun în evidență mai 
bine decît în alte împrejurări.

în rugbi asistăm la meciurile păr
ții finale a campionatului, în care 
opt dintre cele mai bune echipe se 
întrec de-a lungul a 14 etape, pentru 
locuri fruntașe in clasament, oferind 
în același timp datele noi ale selec
ției în loturile reprezentative. Eveni
mentul primei etape l-a constituit 
victoria echipei singurului club din 
țară care și-a dedicat in întregime 
activitatea rugbiului — R. C. Grivița 
Roșie — asupra adversarilor de la 
Dinamo București, scor 12—0. Cu rîn- 
durile masiv improspătate din valo
roasa pepinieră proprie, cu această 
generație tinără grefată pe experien
ța citorva vechi jucători de clasă,
R. C. Grivița Roșie surprinde pe a- 
matorii de rugbi, se prezintă înainte 
de vremea așteptată la lupta pentru 
primele locuri ale clasamentului. E 
și un îndemn la treabă cu tinerii și 
copiii, cu pepinierele proprii, care do
vedesc că pot produce oriunde roade 
excelente în condițiile lucrului serios 
și de înaltă calificare profesională.

Domeniul competițional din alt joc 
sportiv — polo pe apă — a cunoscut 
și el evenimentul etapei. S-au 
întîlnit din nou cele mai puter
nice echipe de la noi din țară — e- 
cinpa Rapid, campioană la ultimele 
ediții ale competiției, și singura ei 
contracandidată veritabilă — echipa 
clubului Dinamo București. A rezul
tat un joc dinamic și de calitate, pe 
care Rapid l-a ciștigat cu 6—4, avan
tajul obținîndu-1 abia în ultimele 
cinci minute ale meciului. Astfel, si
tuația, pină atunci relativ egală între 
cele două rivale, s-a descumpănit a- 

în cîteva rînduri
• Campionatele mondiale de gim

nastică ritmică modernă s-au înche
iat la Basel (Elveția) cu victoria soor- 
tivei sovietice Irina Deriughina. care 
a totalizat 38.65 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat coechiDiera sa 
Galina Șugurova — 38.60 puncte si 
Kristina Ghiurova (Bulgaria) — 38,25 
nuncte. In clasamentul final pe e- 
chioe. De primul loc s-a situat 
U.R.S.S.. urmată de Bulgaria. Ceho
slovacia si R.D. Germană.

• In runda a patra a turneului in
ternational de sah care se desfășoa
ră in orașul iugoslav Bar. maestrul 
român Victor Ciociltea a remizat cu 
Smejkal (Cehoslovacia). în clasament 
conduce Stean (Anglia), cu 3 puncte. 
Victor Ciociltea are 2 puncte.

• Echipa de fotbal a R.P. Chineze 
si-a încheiat turneul întreprins în
S. U.A.. jucind la San Francisco cu 
selecționata tării-aazdă. Partida s-a 
terminat cu scorul de 2—1 (0—0) in 
favoarea formației americane.

în continuare, echipa R.P. Chineze 
va juca în Jamaica Si Mexic.

județeană a creației tehnico-ști- 
ințifice la care zeci de unități 
participă cu standuri de piese și 
tehnologii noi și asimilate. In 
cincinalul actual, economia gă- 
lățeană va realiza 1 500 produse 
noi și reproiectate, 160 noi pro
cedee tehnologice, 250 mecani
zări și automatizări ale procesu
lui de producție, 300 teme de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică • La festivalul in- 
terjudețean al filmului de ama
tori au participat 14 cinecluburl 
din județele Galați, Brăila, 
Vranoea, Dolj și din Capitală, 

lui public, exportatorii români pre
zintă o serie de calculatoare de bi
rou si sisteme de calcul pentru pro
cese industriale, elemente electro
nice si de automatizare, o multitu
dine de aparate electrice si electro
nice de măsură, produse ante să re
leve o Imagine reprezentativă pen
tru potențialul actual al industriei 
electronice românești.

Declarații 
ale unor directori 

de pavilioane
EVGHENI SOPOV, directorul pa

vilionului Uniunii Sovietice : Dorința 
tării noastre de a dezvolta relațiile 
de colaborare tehnico-științifică si e- 
conomico-comercială cu România so
cialistă este demonstrată, din nou, de 
prezența U.R.S.S. la actualele mani
festări expoziționale. De altfel, Uniu
nea Sovietică este un participant tra
dițional la târgurile si expozițiile in
ternaționale organizate la București. 
Dintre produsele expuse în pavilio
nul nostru, numeroase sînt noutățile 
— mașina de șlefuit si calibrat plăci 
de lemn, tractorul de mare putere 
K-701 .automate termoplastice. mașini 
de ambalat, videomagnetofonul Kadr, 
electrofonul „Fenix". După cum este 
cunoscut, importăm din România în
semnate cantităti de mărfuri, mașini 
si utilaje, produse care se bucură de 
o bună apreciere. Vizitînd pavilionul 
tării dumneavoastră am fost profund 
impresionat de înaltul nivel atins de 
industria si agricultura României.

Dr. GERHARD HEGER, directorul 
pavilionului Austriei : La actuala ma
nifestare sînt prezente la București 
25 de firme din Austria, care prezintă 
instalații, mașini si utilaje pentru in
dustria de prelucrare a lemnului, a 
hîrtiei si poligrafică, pentru subra- 
muri ale chimiei si petrochimiei, pen
tru industria materialelor de con
strucții, a maselor plastice, o serie 
de bunuri de consum industriale și 
alimentare. Precedate de interesante 
săptămîni ale tehnicii austriece și 
românești, desfășurate la București 
și. respectiv, Ia Viena, cele trei ma
nifestări expoziționale vor contribui 
in mod sigur la lărgirea, diversifica
rea si amplificarea schimburilor din
tre țările noastre.

★
Ieri au avut loc conferințe de pre

să la pavilioanele R.D. Germane si 
Bulgariei si s-au desfășurat simpo
zioane tehnice organizate de între
prinderea românească de comerț ex
terior „Mecanoexportimport" si firma 
„Merona" din Elveția.

Dan CONSTANTIN

cum în favoarea Rapidului — după 
15 etape : Rapid — 27 p ; Dinamo — 
24 p.

în campionatele de fotbal ale divi
ziei B, o singură echipă a rămas ne
învinsă printre cele 54 — F. C. Baia 
Maj-e. Aceasta nu înseamnă automat 
că băimăferili condiic în clasamentul 
seriei din. Care fac parte ; de altfel, 
evoluțiile celor trei clasamente după 
opt etape conțin destule fapte neaș
teptate. De exemplu, în seria I avem 
de-a face cu un lider destul de auto
ritar — Gloria Buzău, cu 13 puncte
— în timp ce echipe cum sînt F.C.M. 
Galați (10 p), F.C. Brăila (9 p) și, 
mai ales, Steagul roșu Brașov (8 p) 
se află departe de pronosticurile ini
țiale. Cu totul neobișnuită este situa
ția din clasamentul seriei secunde, 
acolo unde nu mai puțin de 12 echi
pe stau despărțite prin unul sau două 
puncte ! Lideri, dacă în asemenea 
condiții se poate vorbi de așa ceva, 
sînt F.C. Chimia Rm. Vîlcea, Dinamo 
Slatina, Autobuzul București și Me
talul Plopeni (toate cu cîte 10 p), dar 
numeroasele urmăritoare — printre 
care Progresul (9 p) și Rapid (8 p)
— pot ridica de asemenea pretenții la 
promovarea în divizia A. De remar
cat că în seria a III-a se menține 
neașteptat pe primul loc echipa Vic
toria din Călan (13 p), în timp ce 
formații favorite, cum sînt F.C. Baia 
Mare și C.F.R. Cluj-Napoca, dețin 
cîte 12 puncte (iar C.F.R. Timișoara
— 5 pi). Situația aceasta a clasa
mentelor să ne indice oare că fotba
lul din cele trei serii ale diviziei B 
nu produce încă echipe cu adevărat 
valabile pentru promovarea în prima 
divizie ?

Valeriu MIRONESCU

Pentru automobilist!
Cei ce doresc pot contracta, în 

condiții avantajoase, diferite feluri 
de asigurări facultative, care aco
peră eventualele pagube survenite 
autoturismelor. Este vorba de : • 
Asigurarea pentru avarii (casco; 
• Asigurarea suplimentară pen
tru dispariția autoturismului de 
la locul de parcare • Asigurarea 
suplimentară pentru cazurile in 
care autovehiculul este condus de 
alte persoane decît asiguratul sau 
rude ale acestuia • Asigurarea 
autoturismului pentru cazurile de 
incendiu și calamități • Asigurarea 
autovehiculelor in timpul utilizării 
lor la concursuri, întreceri sau an
trenamente pentru acestea.

Costul asigurărilor pentru avarii, 
respectiv al celor de incendiu și 
■alamități și al asigurărilor pentru 
dispariție, a fost redus cu 10 la 
sută, respectiv cu cîte 33 la sută.

La asigurările pentru avarii 
(inclusiv la cele de incendiu și 
pentru dispariție) încheiate la se
diile ADAS se acordă o reducere 
de 10 la sută a primelor de asi
gurare, iar dacă nu s-au plătit ori 
nu se datorează despăgubiri în 
baza asigurărilor respective, se a- 
cordă — în fiecare an — în func
ție de vechimea în asigurare, redu
ceri de prime, de la 15 pînă la 35 
la sută.

prezentindu-se 30 de filme de 
scurt-metraj. Marele premiu a 
revenit cineclubului sindicatului 
lnvățămînt Galați pentru filmul 
„Jocul, repetiția muncii", realizat 
de prof. Ștefan Opincă. (Dan 
Plăeșu). • BOTOȘANI. Du
minică, în comuna Ungu
reni, s-a desfășurat un ciclu 
de manifestări prilejuite de ani
versarea a 50 de ani de activi
tate neîntreruptă a universității 
cultural-științifice din localita
te. Au avut loc cu acest prilej o 
adunare festivă șl un simpozion 
(Silvestri Ailenei).
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Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

A început abordarea concretă în diferite comitete 
a punctelor înscrise pe ordinea de zi

NAȚIUNILE UNITE 17 — De la 
trimisul special R. Căplescu : Ca in 
fiecare an, sfirsitul dezbaterilor de 
politică generală a consemnat în
cheierea primei părți a sesiunii 
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U.. căreia îi succede partea 
a. doua, consacrată abordării concrete 
In diferite comitete a punctelor în
scrise pe ordinea de zi.

Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a trecut, incepînd de luni, la 
examinarea punctului cu privire la 
adincirea si consolidarea destinderii 
Internationale si prevenirea perico
lului unui război nuclear, inclus Ia 
cererea delegației Uniunii Sovietice. 
Comitetului îi sint. de asemenea, re
partizate spre dezbatere diferitele 
aspecte ale problematicii dezarmării. 
Se cuvine să reamintim că între 
punctele aferente dezarmării se nu
mără și acela privind „Consecințele 
economice si sociale ale cursei înar
mărilor", introdus la cererea Româ
niei.

în Comitetul economic, unde pa
ralel cu dezbaterile din plenul

BELGRAD

Conferința pentru securitate și cooperare 
in Europa

BELGRAD 17 — Trimisul special 
Agerpres. S. Morcovescu. transmite : 
începînd de luni, lucrările reuniunii 
de la Belgrad a reprezentanților ță
rilor participante la Conferința pen
tru securitate si cooperare în Europa 
se desfășoară în organele subsidiare 
de lucru, corespunzătoare marilor 
capitole ale Actului final.

Luînd cuvintul în cadrul grupului 
de lucru pentru probleme privind 
securitatea în Europa, delegatul ro
mân. Ion Diaconu. a subliniat im
portanta celor zece principii care 
guvernează relațiile dintre statele 
participante înscrise în Actul final, 
legătura strinsă existentă între ele 
atit în ce privește conținutul, cît si 
aplicarea lor. El a relevat necesita
tea aplicării depline a acestor prin
cipii în relațiile statelor participante, 
fiecare în parte cu toate celelalte, 
în acest scop, vorbitorul a arătat că 
reuniunea de la Belgrad trebuie să

Reuniune a Apimondiei
Recunoașterea contribuției 

deosebite a României
CANBERRA 17 (Agerpres). — A- 

dunarea generală a Federației inter
naționale a asociațiilor de apicultu
rii — Apimondia, întrunită în ședință 
ordinară, cu participarea de delegați 
din partea a 70 asociații naționale, a 
aprobat o serie de documente pri
vind activitatea organizației și a in
stituțiilor sale anexe pe perioada 
1975—1977.

Cu această ocazie, s-au exprimat 
mulțumiri României în legătură cu a- 
portul adus la susținerea acțiunilor 
Întreprinse de Apimondia pentru dez
voltarea apiculturii mondiale. S-a e- 
vidențiat sprijinul acordat programu
lui de activitate al Institutului inter
național de tehnică și economie api
colă al Apimondiei, găzduit de statul 
român la București, unde funcționea
ză și editura Apimondia, și secto
rul medical de apiterapie.

In spiritul recunoașterii acestei 
contribuții deosebite a României, a- 
dunarea generală a reînnoit aproba
rea sa anterioară de a se construi la 
București „Casa apicultorului". Pen
tru contribuția activă a apiculturii 
românești. Adunarea generală a Fe
derației internaționale a asociațiilor 
de apicultură l-a reales în unanimi
tate pe prof. dr. ing. V. Harnaj 
(România), pentru a patra oară con
secutiv, președinte al Apimondiei.

La Geneva vor fi reluate în curind negocierile din cadrul V.N.C.T.A.D. 
(Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț fi Dezvoltare) privind regle
mentarea, pe baze reciproc avantajoase, a comerțului internațional cu 
materii prime. în declarația „Grupului celor 77", publicată la deschiderea 
actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., țările in curs de dezvol
tare au cerut statelor capitaliste dezvoltate să dea dovadă, la Geneva, 
de realism și voință politică pentru a se ajunge la acorduri concrete in 
problema creării unui fond comun de stabilizare a prețurilor la produsele 
de bază. Referindu-se la importanța acestei probleme, secretarul general 
al V.N.C.T.A.D., Gamani Corea, arăta că „întreg ansamblul de măsuri 
vizînd lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice 
mondiale trebuie să lase un larg spațiu acțiunilor în domeniul materiilor 
prime".

într-adevăr, materiile prime — deși 
nu dețin o pondere mare în economia 
contemporană (doar 3—4 la sută din 
produsul mondial brut) — sînt de o 
importantă vitală pentru dezvoltarea 
tuturor statelor lumii, deoarece ele 
se află la baza oricărui act de pro
ducție socială. „Multă vreme — re
marca economistul olandez Jan Tin
bergen, laureat al premiului Nobel — 
țările bogate au ignorat faptul că, 
dacă s-ar suprima acest procent re
dus, ar dispărea însuși produsul mon
dial și. ca atare, omenirea s-ar re
întoarce la epoca de piatră". Iar după 
opinia prof. C. Guillemin. directorul 
Institutului național de geologie al 
Franței, „actuala criză din domeniul 
energiei și al materiilor prime a de
venit o problemă internațională ex
trem de complexă, susceptibilă să 
antreneze încă de pe acum grave 
consecințe pentru economia mon
dială".

Cel puțin pe moment însă, pro
blema materiilor prime se nune cu 
o deosebită acuitate, in special pen
tru țările în curs de dezvoltare. Lu
cru. de altfel, lesne de înțeles dacă 
avem in vedere că practicile politicii 
colonialiste și neocolonialiste au avut 
drept consecință nu numai știrbirea 
suveranității țărilor „lumii a treia" 
asupra propriilor resurse naturale, ci 
și impunerea unei orientări defor
mate în dezvoltarea lor economică. 
După cum se știe, acestor țări le-a 
fost barată calea industrializării, va
lorificării interne a considerabilelor 
resurse de care dispun, urmărindu-se 
astfel transformarea lor în adevărate 
anexe furnizoare de materii prime 
pentru fostele metropole. în fapt, 
marea majoritate a țărilor în curs de 
dezvoltare au o economie bazată pe 
monocultură — materiile prime avind 
o pondere de 82 la sută in exportu
rile lor. care sînt orientate în pro
porție de 75 la sută spre piețele sta
telor capitaliste industriale.

Tocmai de aceea, problema dezvol
tării țărilor rămase în urmă trebuie 
privită prin prisma dublei lor de
pendente : de importuri (adică de 
tehnologia modernă necesară progre
sului economic și social al acestor 
state), precum și de exporturi (adică 
de sursa de venituri pentru acope- 

Adunării Generale a avut loc o 
dezbatere de ordin general, axată în 
exclusivitate pe problemele noii or
dini economice internaționale, s-a 
trecut de luni la examinarea proble
melor in legătură cu programul 
O.N.U. pentru apărarea mediului în
conjurător, în timp ce in Comitetul 
pentru problemele sociale. umani
tare și culturale se dezbate în pre
zent punctul referitor la Deceniul 
Națiunilor Unite privind condiția 
femeii (1976—1985). O problemă im
portantă cave va fi luată în discuție 
în cursul lunii viitoare este cea pri
vind tineretul in lumea contem
porană („Politici si programe pentru 
tineret"), nod al unei initiative a 
României, alături de alte țări.

Mai notăm, totodată. dezbaterile 
din Comitetul pentru problemele ju
ridice, unde, la începutul acestei 
săptămîni. după ce va fi epuizat 
punctul referitor la respectarea 
drepturilor umane in conflictele 
armate, urmează punctul deosebit 
de important privind „întărirea ro
lului O.N.U. in viața internațională".

reafirme hotărirea statelor partici
pante de a Întări aplicarea acestor 
principii in ansamblul raporturilor 
lor bilaterale si multilaterale. Refe- 
rindu-se la principiul egalității suve
rane si al respectării, drepturilor ine
rente suveranității, vorbitorul a evi
dențiat importanta respectării stricte 
a acestui principiu ca expresie a 
realizării dreptului popoarelor de a 
dispune de ele însele. El a eviden
țiat că acest principiu trebuie să fie 
respectat si aplicat in raporturile 
dintre state. în toate actele colabo
rării bilaterale sau multilaterale. 
Totodată, el a subliniat că acesta este 
un principiu dinamic, a cărui aplica
re este strins legată de fiecare act 
al participării unui stat la viata in
ternațională. în acest sens, fiecare 
stat trebuie să aibă dreptul de a 
participa la rezolvarea oricăror pro
bleme internaționale care afectează 
interesele sale, iar cooperarea inter
națională trebuie să se întemeieze ne 
respectarea deplină a egalității în 
drepturi și suveranității statelor.

agențiile de presă transmit:
Intîlnire prietenească. Cu 

prilejul vizitei întreprinse in R. P. 
Polonă, în fruntea unei delegații a 
Comitetului județean Iași al P.C.R., ca 
oaspete al Comitetului Voievodal Lu
blin al P.M.U.P., tovarășul Ion Ilies
cu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Iași al P.CR., a fost primit de tova
rășul Stefan Olszowski, membru al 
Biroului Politic secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Orchestra filarmonicii 
„George Enescu" ?i a !ncePut 
turneul în Austria, odată cu concer
tul susținut sîmbătă seara în marea 
sală de la „Konzerthaus" din Viena. 
Programul, care a cuprins lucrări de 
compozitori români și străini, acura
tețea și virtuozitatea interpretării so
listice a violonistului Ion Voicu, 
măiestria interpretării orchestrale 
sub bagheta dirijorului Mircea Basa- 
rab au cîștigat aprecierea publicului.

Soluționarea echitabilă a problemei materiilor prime
- ceriotă esențială a nnii ordini economice mondiale

Pe marginea apropiatelor negocieri din cadrul U. N. C. T. A. D. privind 
stabilizarea comerțului internațional cu produse de bază

• O consecință dramatică a subdezvoltării: 82 la sută din exporturi — materii prime ; 90 la sută din impor
turi — tehnologie industrială • Ca urmare a deteriorării raporturilor de schimb, foarte puține țări din „lumea 
a treia" dispun de resurse financiare pentru a-și acoperi măcar importurile curente • Un adevăr permanent 
subliniat de România socialistă : soluționarea problemei comerțului internațional cu produse de bază este în 

interesul tuturor țărilor

rirea importurilor). Datorită nivelu
lui redus de dezvoltare, aceste țări 
sint nevoite să-și procure de pe pie
țele statelor avansate aproape 90 la 
sută din necesarul de mașini și uti
laje industriale. în același timp, circa 
85 la sută din veniturile lor in devize 
provin din exporturile de materii 
prime. Dar, așa cum dovedesc da
tele statistice, deteriorarea constantă 
a „termenilor de schimb" — prin 
care se înțelege raportul între prețu
rile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale — aduce grave 
prejudicii țărilor în curs de dezvol
tare. Un recent raport al G.A.T.T. 
(Acordul General pentru Tarife si Co
merț) relevă faptul că „azi sînt foar
te puține țări din lumea a treia care 
dispun de resurse valutare pentru 
a-și acoperi măcar importurile obiș
nuite". Scăderea puterii de cumpăra
re a tinerelor state tinde să transfor
me programele lor de dezvoltare e- 
conomică în simple documente de ar
hivă, cu toate consecințele sociale și 
politice care decurg de aici.

Pentru a se împiedica această 
„cursă spre prăpastie", cum o denu
mesc unii economiști, la sesiunea

PEKIN:

lovarășul Den Siao-pin 
l-a primit pe ambasadorul 

României
PEKIN 17 (Agerpres). — La 17 oc

tombrie, Den Siao-pin, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
primit pe Nicolae Gavrilescu. amba
sadorul României la Pekin. în numele 
președintelui Hua Kuo-fen si al său 
personal, tovarășul . Den Siao-pin a 
transmis un cald salut tovărășesc și 
urări de sănătate secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La rindul său, ambasadorul român 
a transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un salut cordial 
și urări de sănătate președintelui 
Hua Kuo-fen, vicepreședintelui Den 
Siao-pin, celorlalți conducători de 
partid si de stat chinezi. în cadrul 
întrevederii au fost abordate proble
me ale relațiilor româno-chineze și 
alte chestiuni de interes comun. în- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie și cordiali
tate.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

PARIS 17 (Agerpres). — în ca
pitala Franței s-au încheiat lucrările 
unei conferințe internaționale consa
crate reglementării juste a crizei din 
Orientul Mijlociu, la care au parti
cipat reprezentanți ai unor organiza
ții obștești și politice din aproape 50 
de țări ale lumii, printre care și 
România, precum și ai unor organiza
ții internaționale. în declarația adop
tată la încheierea lucrărilor, mișcă
rile de luptă pentru pace, partidele 
politice și sindicatele, organizațiile 
de femei și de tineret, ca și grupările 
religioase din toate țările sînt che
mate să se pronunțe energic pentru 
convocarea neîntîrziată și desfășura
rea cu succes a Conferinței de la 
Geneva pentru pace in Orientul 
Mijlociu.

KUWEIT — Ministrul de stat ku- 
weitian pentru problemele guverna
mentale. Abdel Aziz Hussein, a de
clarat că guvernul tării sale respinge 
în întregime „documentul de lucru" 
americano-israelian privind proble
ma reconvocării Conferinței de pace.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Bioz Tito, a sosit luni 

la Lisabona într-o vizită oficială și 
de prietenie, la invitația președintelui 
Portugaliei, Ramalho Eanes. într-o 
declarație făcută la sosire, președin
tele Tito a arătat că este necesară o 
cooperare mai strinsă intre țările eu
ropene, între toate statele, pentru a 
se realiza un consens asupra soluții
lor cerute de problemele internațio
nale majore și pentru edificarea unor 
relații mai bune in lume.

Program electoral. p c din 
Grecia a dat publicității pro
gramul său in legătură cu ale
gerile parlamentare anticipate. Pe 
plan intern, programul cere abroga
rea legilor antipopulare, democratiza
rea mișcării sindicale, luarea unor 
măsuri în vederea îmbunătățirii con
dițiilor de trai ale poporului. Pe plan 
extern se cere transformarea Balca
nilor și zonei Mediteranei intr-o 
zonă a păcii, intensificarea luptei

U.N.C.T.A.D. de la Nairobi, din mal 
1976, a fost adoptat Programul inte
grat pentru materiile prime, pe care 
țările în curs de dezvoltare îl apre
ciază ca unul din mijloacele cele mai 
eficiente pentru reglementarea, reci
proc avantajoasă, a comerțului in
ternațional cu produse de bază. Una 
din componentele esențiale ale pro
gramului integrat este tocmai crea
rea unui fond comun, menit să asi
gure preturi stabile și echitabile atit 
pentru producătorii cit si pentru con

sumatorii de materii prime. Ceea ce 
țările in curs de dezvoltare cer de la 
statele capitaliste industriale nu sînt 
deci gesturi de caritate, ci măsuri e- 
ficiente pentru realizarea unui sistem 
de relații economice internaționale in 
care fiecare țară să aibă șanse egale 
de a-si „cîștiga existența" și de a-și 
putea finanța propria dezvoltare. Cu 
toate acestea, negocierile privind 
crearea fondului comun de stabilizare 
a preturilor materiilor prime, care au 
debutat în primăvară la Geneva, n-au 
dus pină acum la nici un rezultat, 
datorită prevalării unor poziții rigi
de, lipsite de realism in rindul țări
lor capitaliste dezvoltate.

întrebarea este dacă apropiata run
dă de negocieri va avea mai multi 
sorti de izbîndă decît cele preceden
te. Firește, orice prognoză este tot
deauna hazardată, dar. judecind după 
unele fenomene si tendințe din eco
nomia mondială, perspectivele nego
cierilor de la Geneva nu par a fi 
atit de sumbre ca în trecut. Multi 
specialiști occidentali au remarcat, de 
pildă, neputința țărilor capitaliste 
dezvoltate de a ieși din actualul im
pas economic si social, pe care îl

Lucrările Congresului
TOKIO 17 (Agerpres). — Luni s-au 

deschis. în localitatea Atârni, lucră
rile celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Japonia. La 
lucrări participă peste 900 de delegați 
și invitați, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și munci
torești.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

După cuvîntările de deschidere

SĂRBĂTOAREA PARTIDULLI COMUNIST DIN SPANIA 
ȘI A SĂPTĂMINALULUI „MUNDO OBRERO"

Simbătă și duminică, la Feria del 
Campo din Madrid, s-a desfășurat 
Festivalul P. C. din Spania și al 
săptăminalului partidului, „Mundo 
Obrero". La numeroasele manifes
tări cu caracter politic și cultural 
din aceste zile au participat circa 
două milioane de persoane — re
prezentanți ai organizațiilor muni
cipale si provinciale, simpatizant! 
ai partidului, cetățeni din Madrid 
si provincie.

Au fost reprezentate, prin stan
duri proprii, țări socialiste, precum 
și numeroase partide comuniste din 
Europa occidentală și Asia. în ca
drul standului ziarului „Scinteia", 
care s-a bucurat de o largă apre
ciere în rindul vizitatorilor, a fost 
prezentată o amplă expoziție de fo
tografii consacrată succeselor înre
gistrate de poporul român în dife
ritele domenii ale construcției so
cialiste. Punînd în evidență rapor
turile de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.S., o serie de 
panouri din cadrul expoziției au e- 
vocat momente din frecventele in- 
tilniri ale secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu președintele P.C.S., 
tovarășa Dolores Ibarruri. si cu se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Santiago Carrillo. Stan
dul ziarului „Scinteia" a fost 
vizitat de conducătorii P.C.S., care 
au apreciat participarea țării noas
tre la festival ca o expresie a ra
porturilor de stimă și respect reci
proc dintre P.C.R. și P.C.S., ca o 
nouă manifestare a solidarității cu 
lupta comuniștilor spanioli pentru 
consolidarea democrației, pentru so
cialism. La festival a fost prezentă 
o delegație a P.C.R., condusă de to

pentru destindere, dezvoltarea rela
țiilor de prietenie cu toate țările, ie
șirea Greciei din N.A.T.O.

Ședințele consiliilor 
B.I.C.E. și B.I.I. Moscova au 
avut loc ședința a 46-a a Consiliului 
Băncii Internaționale de Colaborare 
Economică (B.I.C.E.) și ședința a 20-a 
a Consiliului Băncii Internaționale de 
Investiții (B.I.I.). la care au partici
pat delegații din țările membre, in
clusiv din România. La cele două 
ședințe au fost audiate referate con
sacrate celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și s-au examinat probleme 
curente ale activității băncilor res
pective.

La Budapesta s-a înCongres.
cheiat Congresul Federației interna
ționale a ziariștilor și scriitorilor de 
turism, la care au luat parte delegați 
din 22 de țări. Președinte al federa
ției a fost reales ziaristul belgian 

consideră a fi profund si de durată. 
Este știut că, in ultima vreme, rind 
pe rind, toate) aceste țări au luat mă
suri de combatere a recesiunii, șoma
jului, inflației si a altor fenomene de 
criză. Dar „tratamentul clasic", apli
cat la intervale de timp tot mai 
scurte — fie pentru a relansa activi
tatea economică, fie pentru a stăvili 
creșterea prețurilor — s-a dovedit 
ineficient. Mecanismele economice și 
financiare, aproape complet blocate, 
nu mai răspund comenzilor. „Eroa

rea planurilor de luptă împotriva fe
nomenelor de criză, apreciază econo
mistul argent-inean Râul Prebish, 
constă in aceea că țările capitaliste 
au căutat soluții doar la orizontul 
propriilor frontiere. Or, actuala cri
ză este produsul evoluțiilor nu numai 
din statele capitaliste, ci si de pe 
plan mondial : in special, al adincirii 
fenomenului subdezvoltării, al decala
jelor dintre țările bogate si cele să
race". La rindul său. economistul ja- 
maican A. Lewis consideră că adap
tarea țărilor capitaliste la realitățile 
lumii de azi impune „o revizuire ra
dicală" a politicii lor economice fa(ă 
de țările in curs de dezvoltare.

Concluzii deosebit de semnificative 
se desprind si din analiza tendințelor 
din domeniul-producției si consumu
lui de materii prime. Atit timp cît ță
rile capitaliste industriale s-au apro
vizionat cu materii prime ieftine din 
„lumea a treia", ele si-au dezvoltat 
nelimitat consumul, care a inclus as
pecte de veritabilă risipă în procesul 
de producție. In același timp, aceste 
state au abandonat exploatarea unor 
resurse proprii, mai puțin rentabile

P. C. din Japonia
rostite de tovarășii Sanzo Nosaka, 
președintele Comitetului Central al 
P.C.J., și Kenji Miyamoto, președin
tele Prezidiului C.C. al P.C.J.. a fost 
prezentat raportul de activitate al 
Comitetului Central de către Tetsuzo 
Fuwa, membru al Prezidiului Per
manent, șeful Secretariatului C.C. al 
P.C.J. în raport s-a făcut o amplă 
analiză a rezultatelor obținute de 
partid în perioada ,’e la ultimul con
gres și au fost trasate liniile direc
toare ale activității partidului în pe
rioada următoare.

varășa Ghizela Vass. membru al 
C.C. al P.C.R.

în cursul după-amiezii de dumi
nică a avut loc un impresionant mi
ting. la care au participat peste 
două sute de mii de persoane. 
Luînd cuvîntul. secretarul gene
ral al P.C.S.. tovarășul Santiago 
Carrillo, a reliefat semnificațiile 
politice deosebite ale manifes
tării, prima de acest fel organizată 
de P.C.S. in condiții de libertate, 
moment important în lupta comu
niștilor din Spania pentru de
mocrație si socialism. El s-a re
ferit la acordul de la Moncloa din
tre partidele politice reprezentate 
în parlament, relevînd că incheierea 
acestuia reprezintă un succes pen
tru partidul comunist, pentru for
țele democratice din țară. Noi, co
muniștii, a spus în încheiere vorbi
torul, dorim pentru Spania o socie
tate democratică, fără oprimați și 
opresori, Si sîntem hotărîți să mer
gem mereu înainte pe drumul ales. 
La rîndul ei, președinta Partidului 
Comunist din Spania, tovarășa Do
lores Ibarruri. a chemat participan
ts la miting, pe oamenii muncii din 
Spania să pășească înainte uniți în 
lupta pentru democrație, libertate 
si socialism.

Marea sărbătoare a comuniștilor 
spanioli a pus in evidentă influen
ța politică largă și capacitatea or
ganizatorică a P.C.S.. sprijinul de 
care se bucură în rîndul maselor 
populare politica partidului și pro
punerile sale pentru consolidarea 
continuă și dezvoltarea democrației.

Radu BOGDAN
Madrid

Jean Paul Delfeld, iar reprezentantul 
român Victor Vîntu a fost reales in 
funcția de vicepreședinte al federa
ției.

Convorbiri bulgaro—po
lone Luni> la Kofia- au înceRut 
convorbirile dintre Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, și Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, care întreprinde o 
vizită oficială in Bulgaria. Au fost 
examinate o serie de măsuri concrete 
legate de extinderea cooperării și 
specializării în producție. Părțile au 
procedat, de asemenea, la un schimb 
de opinii in probleme internaționale.

La Panmunjon3 avut loc cea 
de-a XXIV-a întilnire pentru pro
bleme practice intre reprezentanții 
de Cruce Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei. După cum informează agen
ția A.C.T.C., reprezentantul R.P.D. 
Coreene a subliniat necesitatea pu
nerii în aplicare a celor trei prin
cipii convenite in declarația comună 
din 4 iulie 1972 — independența, re- 
unificarea patriei și marea unitate 
națională — cerînd ca partea sud- 
coreeană să abandoneze politica an
tipopulară și antinațională.

decît cele din țările subdezvoltate. 
Drept urmare, țările capitaliste dez
voltate devin tot mai dependente de 
sursele externe de materii prime. Deo
sebit de concludent este. în acest sens, 
exemplul S.U.A.. care. împreună cu 
Canada. Australia si R.S.A.. concen
trează peste patru cincimi din rezer
vele de materii prime ale lumii ca
pitaliste. Dacă în 1950 economia a- 
mericană era aprovizionată din pro
priile resurse în proporție de 92 la 
sută. în 1976 procentul era de 74 la 

sută. iar. potrivit estimatiilor Casei 
Albe, oină în 1985 el va fi de nu
mai 50 la șuti.

O serie de specialiști — si nu nu
mai din „lumea a treia" — relevă 
totodată faptul că industrializarea ță
rilor rămase in urmă ar avea efecte 
favorabile asupra conjuncturii eco
nomice din statele avansate. „Țări
le dezvoltate — scrie. în acest sens, 
ziarul „Le Monde" — vor găsi in 
creșterea accelerată a lumii a treia 
noi posibilități de desfacere pentru 
a da avint propriei lor activități e- 
conomice". Aceeași concluzie se poa
te desprinde si dintr-un recent stu
diu al Consiliului Economic si So
cial al O.N.U., care apreciază că. dacă 
țările în curs de dezvoltare vor a- 
tinge. către sfirsitul actualului dece
niu. ritmul mediu anual de creștere 
de 6 la sută prevăzut în „strategia 
internațională a dezvoltării", statele 
industriale vor cunoaște un procent 
anual de creștere de 5.5 in loc de 
3—3.5.

Toate aceste fapte, care relevă in
terdependenta economică crescindă 
dintre state, determină oe numeroși 
observatori de presă să privească cu

Chemările C. C. al P. C. U. S. 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. anunță că. la Moscova, 
au fost date publicității Chemările 
Comitetului Central al P.C.U.S. cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. în chemări este subliniat 
rolul P.C.U.S. de „inspirator și orga
nizator al revoluției victorioase din 
Octombrie. conducător incercat al 
clasei muncitoare, al întregului po
por sovietic în lupta pentru comu
nism" și se aduce un salut poporului 
sovietic, constructor al comunismului.

Una din chemări salută „prietenia 
și unitatea indestructibile ale popoare
lor U.R.S.S. — măreață cucerire a lui 
Octombrie", și Constituția sovietică — 
legea fundamentală a Uniunii So
vietice.

Chemările relevă însemnătatea 
marxism-lenlnismului. „steag victo
rios al Marelui Octombrie, armă pu
ternică a oamenilor muncii din toata 
țările în lupta împotriva imperialis
mului. pentru victoria socialismului 
și comunismului".

Este salutată „unitatea indestructi
bilă dintre P.C.U.S. și poporul sovie
tic, izvorul înfloririi continue a de
mocrației socialiste, garanția trium
fului deplin al comunismului". „Tră
iască Sovietele de deputati ai poporu
lui. care constituie baza politică a 
U.R.S.S.", se spune într-o chemare. 
„Să se lărgească participarea munci
torilor. țăranilor, intelectualității la 
conducerea statului".

Chemările cuprind cuvinte de salut 
la adresa politicii externe a U.R.S.S. 
„Fie ca să se întruchipeze deplin în 
viață programul luptei continue pen
tru pace si cooperare internațională, 
pentru libertatea și independenta po

Convorbiri între tovarășii E. Berlinguer 
și L. Werner

ROMA 17 (Agerpres). — O delega
ție a Partidului de Stingă — Comu
niștii din Suedia, condusă de Lars 
Werner, președintele partidului, a a- 
vut, la Roma, convorbiri cu o dele
gație a Partidului Comunist Italian, 
condusă de Enrico Berlinguer, secre
tar general al P.C.I. Analizînd pro
blemele legate de „criza care se ma
nifestă in mod diferit în Italia și 
Suedia, cele două delegații au evi
dențiat necesitatea unei alternative 
pozitive bazate pe reforme profunde

Colocviu international consacrat 
luptei popoarelor europene 

pentru independență
BONN — în zilele de 11-15 octom

brie s-au desfășurat, la Freiburg, lu
crările colocviului „Ideea indepen
denței de stat in conștiința europea
nă", organizat de Universitatea „Al
bert Ludwig" din Freiburg, în cola
borare cu Universitatea „Al. I. Cuza" 
din lași, in cadrul programului de 
colaborare științifică și didactică 
existent intre cele două institute. 
Participanții la colocviu — istorici și 
oameni de cultură români și vest- 
germani — au dezbătut aspecte ale 
luptei popoarelor europene pentru 
obținerea independenței in secolul al 
XlX-lea, îndeosebi cu referire la 
războiul de neatirnare a României 
din 1877-187S. Contribuții de seamă 
la colocviu au adus Istorici ca acad, 
prof. C.C. Giurescu, prof. dr. M. To- 
dosia, rectorul Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași, prof. dr. Gottfried 
Schramm, directorul Seminarului de 
istorie al Universității din Freiburg, 
cadre didactice de la universitățile 
din Utrecht (Olanda), Koln, Cluj-Na- 
poca.

mai multă încredere viitoarea rundă 
de negocieri de la Geneva, arătind 
că realizarea de pași concreti pe ca
lea unei colaborări internaționale re
ciproc avantajoase in domeniul ma
teriilor prime este în avantajul tu
turor statelor, inclusiv al celor dez
voltate.

în ce o privește. România socia
listă. ea însăsi tară în curs de dez
voltare. acordă o deosebită însemnă
tate așezării pe baze juste, stabile, 
a comerțului international cu mate
rii prime, ca una din problemele ma
jore ale dezvoltării economice si so
ciale a tuturor statelor. Congresul al 
Xl-lea al P.C.R.. fundamentind con
cepția partidului si statului nostru 
cu privire la noua ordine economi
că mondială, a pus în evidentă fap
tul că una din cerințele esențiale ale 
edificării acesteia constă în „stabi
lirea unor relații echitabile intre pre
turile materiilor nrime si ale pro
duselor industrializate, determinate 
pe baza legităților economice, care să 
tină seama atit de valoarea de în
trebuințare a acestora, cit si de va
loarea determinată de munca nece
sară pentru producerea lor". în ac
tualele condiții, aceste Dreturi trebuie 
să favorizeze progresul mai rapid al 
țărilor slab dezvoltate. Totodată, do
cumentele congresului subliniază ne
cesitatea de a se asigura accesul tu
turor tarilor la materiile prime si la 
sursele de energie, dună cum trebuie 
să fie asigurat accesul tuturor state
lor la cuceririle stiintei si tehnicii 
moderne. în același sens, cunoscuta 
Declarație „Poziția României cu pri
vire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale", prezentată 
la cea de-a VII-a sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U.. 
consideră ca fiind de o importantă 
deosebită adoptarea unor măsuri con
crete în direcția stabilirii unui raport 
just intre preturile materiilor nrime 
si cele ale produselor industriale, care 
să favorizeze dezvoltarea țărilor pro
ducătoare de materii prime si. in a- 
celasi timp, să asigure venituri rațio
nale producătorilor industriali, să 
permită stimularea activității produc
tive in toate țările lumii. Aceste idei 
au călăuzit în permanentă activita
tea depusă de tara noastră. împreu
nă cu celelalte state ■ membre ale 
„Grupului celor 77". la O.N.U. si la 
diferite reuniuni internaționale, in
clusiv ale U.N.C.T.A.D.

în același spirit. România va ac
ționa si in viitor pentru solutionarea 
justă si echitabilă a problemei ma
teriilor prime, potrivit intereselor 
realizării unui progres mai rapid al 
țărilor rămase în urmă, dezvoltării 
tuturor statelor, cauzei progresului si 
păcii in lume.

Gh. CERCEEESCU 

poarelor. elaborat de Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S.".

în chemări. C.C. al P.C.U.S. trans
mite „un salut frățesc partidelor co
muniste si muncitorești — luptătoare 
ferme împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație, indepen
dentă națională și socialism". Este 
transmis, totodată, un „salut frățesc 
popoarelor din țările socialiste".

Comuniștilor din Europa le este a- 
dresată chemarea de a lupta pentru 
realizarea țelurilor propuse de Con
ferința partidelor comuniste șl mun
citorești de la Berlin.

Documentul adresează un apel la 
„întărirea celor trei forțe principale 
ale contemporaneității — socialismul 
mondial, proletariatul internațional 
și mișcarea de eliberare națională".

O chemare este consacrată luptei 
popoarelor europene pentru tradu
cerea completă în viață a prevederi
lor Actului final al Conferinței ge- 
neral-europene, pentru transforma
rea Europei într-un continent al pă
cii, securității, cooperării și progre
sului social. Se face un apel la spo
rirea eforturilor popoarelor pentru 
instaurarea unei păci juste pentru 
toate statele și popoarele din Orien
tul Mijlociu.

în chemările adresate popoarelor 
lumii se menționează lupta pentru a- 
dincirea destinderii internaționale, 
pentru extinderea ei pe toate con
tinentele, pentru demascarea uneltiri
lor forțelor agresive, revanșismulul 
și reacțiunii — dușmanii păcii și secu
rității popoarelor, pentru ca nefolo- 
sirea forței să devină o lege în re
lațiile internaționale, iar armele nu
cleare să fie interzise pentru tot
deauna, pentru încetarea cursei înar
mărilor. pentru dezarmare generală 
și completă.

ale structurilor productive, ale Insti
tuțiilor publice și sociale" — relatea
ză agenția A.N.S.A. Delegațiile au 
exprimat voința celor două partide 
de a acționa in favoarea destinderii 
și pentru lichidarea focarelor de con
flicte. în acest scop, ele au reafirmat 
necesitatea realizării integrale a pre
vederilor Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa și a unei evoluții dorite a a- 
cestora in cadrul reuniunii în curs, de 
la Belgrad.

DE PRETUTINDENI
• SUPRAVEGHETORI 

Al PURITĂȚII APELOR. 
Hidrologii austrieci au descope
rit o nouă modalitate de supra
veghere a purității apelor, por
nind de la modul de comportare 
a anumitor animale șl plante. 
După îndelungate observații, ei 
au constatat că știucile de Nil 
și algele verzi sînt extrem de 
sensibile la substanțele toxice. 
De îndată ce apa iși pierde pu
ritatea, ca urmare a surplusu
lui de asemenea substanțe, ele 
dau alarma : știucile de Nil, de 
pildă, emit impulsuri electrice, 
în cazul algelor verzi se mă
soară cantitatea de oxigen pe 
care acestea o elimină și care 
variază în funcție de prezența 
substanțelor toxice. Ținînd sea
ma de aceste proprietăți, se pot 
obține informații despre polua
rea unor ape și chiar despre na
tura substanței poluante și, in 
consecință, despre antidotul care 
trebuie folosit.

• CORNEE ȘLEFUITE. 
La o clinică din Bogota (Colum
bia), medicul Jose Barraquer a 
elaborat un procedeu care nu 
numai că permite renunțarea la 
ochelari, dar corectează defec
tele de vedere chiar in cazurile 
cind lentilele nu mai erau utile.; 
El taie de pe corneea pacientu- •, 
lui un strat subțire de 0,2—0,3 
mm. Această membrană, abia 
vizibilă, este răcită la o tem
peratură de —40°C, devenind tot 
atit de dură ca și sticla. Apoi 
stratul de cornee este șlefuit 
concav sau convex, in funcție 
de defectul de vedere, cu aju
torul unui strung special, dirijat 
de un computer. Corneea astfel 
prelucrată este introdusă pen
tru puțin timp în alcool spre a 
se dezgheța, iar după aceea este 
cusută pe ochi. Firele sint in- 
depărtate după 7 zile, cit durea
ză vindecarea.

• PĂR MINIATURAL, 
în Crimeea, lingă Simferopol, 
cercetătorii sovietici au obținut 
o specie de păr înalt de un 
metru și cu tulpina avind dia
metrul de 1,5 cm. Pomul înflo
rește după doi ani și poartă 
11—13 fructe. Deoarece pe un 
ha pot fi cultivați 60 000 de ast
fel de pomi, recoltele obținute 
de pe aceeași suprafață sint 
considerabil mai mari decît in 
cazul livezilor cu peri obișnuiți.

• VICTIME ALE MA
FIEI. Membri ai mafiei cala- 
breze au împușcat o persoană 
in vîrstă de 64 de ani și au ră
nit grav o alta, a anunțat po
liția din Reggio Calabria. Odată 
cu uciderea lui Vicenzo d’Asco- 
la, fratele unei cunoscute per
sonalități politice locale, numă
rul din acest an al victimelor 
mafiei se ridică la cel puțin 16. 
Vicenzo d’Ascola a supraviețuit 
unei tentative de asasinat a 
mafiei in urmă cu trei ani, dar, 
nu de mult, mafioții l-au ucis și 
pe unul dintre fiii săi.

• DISCURI „CURA
TE". Cercetători britanici au 
elaborat un dispozitiv electronic 
cu ajutorul căruia pot fi elimi
nate zgomotele provocate de 
zgirieturile de pe discuri. Dis
pozitivul depistează locul de pe 
disc unde există zgîrieturi și în
locuiește zgomotul provocat de 
acestea cu un semnal sintetic 
care corespunde tonului origi
nal. Procedeul este aplicabil nu
mai la discuri stereo. Efectul 
stereo este suspendat timp de 
6 miimi de secundă, ceea ce, 
practic, face ca zgomotul să nu 
mai fie perceput de ureche.
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