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Țara întreagă sărbătorește azi

„ZIUA RECOLTEI11
„Dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza și în agricultură, cu 

succes, tot ceea ce ne-am propus, pentru a obține o sporire mult mai mare 
a producției agricole și pentru a asigura, pe această bază, creșterea veni
turilor țărănimii, îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare, ridicarea bu
năstării întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Țărănimea noastră, întregul po

por sărbătoresc astăzi „Ziua recol
tei". Devenită tradițională, această 
sărbătoare se desfășoară sub sem
nul înaltei prețuiri pe care partidul 
și statul nostru, întregul popor o 
acordă muncii harnice a țărănimii, 
a tuturor lucrătorilor de pe ogoa
re, strădaniilor lor de a spori neîn
cetat rodnicia pămîntului. Puternic 
mobilizați de sarcinile stabilite da 
primul Congres al țărănimii — cel 
mai larg și reprezentativ forum al 
oamenilor muncii din agricultură 
— care a avut loc în acest an, de 
chemările cuprinse în Apelul Fron
tului Unității Socialiste, țăranii co
operatori, mecanizatorii, tehnicienii 
si specialiștii îsi reafirmă. în a- 
ceastă zi, hotărîrea fermă de a în
făptui neabătut politica partidului 
de dezvoltare intensivă și moder
nizare continuă a agriculturii — 
ramură de bază a economiei noas
tre — de a-și spori în acest fel și 
mai mult contribuția la creșterea 
avuției naționale, la progresul ge
neral al țării, la ridicarea bună
stării întregului popor.

Ca de fiecare dată, „Ziua recol
tei" constituie un moment de bilanț 
al muncii desfășurate și al rezulta» 
telor obținute. Se știe, anul trecut, 
oamenii muncii de pe ogoare au 
realizat cea mai mare producție de 
cereale din istoria țării. Este do
vada cea mai grăitoare a potenția
lului uriaș, a marilor rezerve și po
sibilități de care dispune agricul
tura noastră, suport trainic și sigur 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Programul parti
dului, de hotărîrile Congresului al 
XI-lea al P.C.R. Și în acest an, în 
condiții mai puțin favorabile, dato
rită sprijinului de zi cu zi al parti
dului și statului, investițiilor pen
tru extinderea mecanizării, chimi
zării. irigațiilor, datorită vred
niciei țărănimii noastre, a tuturor 
oamenilor muncii din această ra
mură, rezultatele obținute în agri
cultură sînt satisfăcătoare. După 
cum aprecia tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, la recenta ple
nară a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, chiar 
și in acest an, cînd am avut con
diții climaterice nu dintre cele mai 
bune, producția agricolă, deși nu

tare necesare bunei aprovizionări -a 
populației; satisfacerii cerințelor 
crescinde ale economiei naționale.

Acum, toamna, cind se numără 
experiențele bune, trecînd în re
vistă rezultatele valoroase obținute, 
lucrătorii ogoarelor au datoria să

se ridică la nivelul celei din 1976, 
este apropiată de aceasta și asi
gură din plin buna aprovizionare a 
populației. Succesele dobîndite în 
primii doi ani ai actualului cinci
nal ilustrează elocvent justețea po
liticii agrare a partidului nostru de 
făurire a unei agriculturi moderne, 
intensive, de mare randament, do
tată cu o bază tehnică avansată, 
organizată pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei, capabilă ca, 
indiferent de condițiile climatice, 
să asigure cantități din ce în ce 
mai mari de produse agroalimen-

analizeze, deopotrivă, în spirit 
critic,, cu luciditate și răspunde
re, și unele heîmpliniri, dato
rate folosirii necorespunzătoare 
a pămîntului și utilizării, în nu pu
ține cazuri, cu eficiență scăzută a 
bazei tehnico-materiale de care 
dispune agricultura. De ce atit și 
nu mai mult ? Unde s-a lucrat bine 
și unde s-a greșit ? Sînt întrebări 
pe care gospodarii ogoarelor tre
buie să și le pună acum, toamna, 
astfel ca, trăgînd concluzii și învă
țăminte atît din experiența bună, 
cit și din neajunsurile care s-au

manifestat, să poată stabili măsuri 
concrete pentru a pune baze solide 
recoltei viitoare și pentru a înde
plini exemplar, pe această cale, 
sarcinile prevăzute de programul 
adoptat de Congresul țărănimii 
pentru dezvoltarea tuturor sectoa
relor agriculturii.

Fclicitind pe oamenii muncii din 
agricultură pentru rezultatele bune 
obținute, sc cuvine să accentuăm 
și de această dată sarcina, de ati- 
tea ori subliniată de conducerea 
partidului, privind organizarea ști
ințifică a muncii și producției și 
perfecționarea continuă a activității 
de conducere, astfel ca experiența 
înaintată dobindită de multe uni
tăți agricole din toate județele ță
rii — bunul cel mai de preț al agri
culturii noastre socialiste — să 
fie larg aplicată, aceasta fiind 
principala cale de a face ca pre
tutindeni să se obțină rezultate și 
mai bune. Numai in acest fel 
„snopul de flori care aduce primă
vara agriculturii românești" — la 
care s-a referit secretarul general 
al partidului cu prilejul ..Zilei re
coltei" de anul trecut, cind a ară
tat că in fiecare județ și la fiecare 
cultură, atit la cereale, cit și la le
gume. plante tehnice, precum și in 
zootehnie, avem unități agricole 
care obțin constant rezultate deo
sebit de valoroase — va fi an de 
an mai mare, mai cuprinzător, cit 
țara întreagă.

Stă în puterea milioanelor de 
oameni ai muncii de la sate să ob
țină producții vegetale și animale 
superioare în anul viitor. în între
gul cincinal și, pentru aceasta, ei 
sînt chemați să acționeze cu stăruin
ță. cu pricepere și hărnicie pentru a 
pune mai intens în valoare condi
țiile și posibilitățile de care dispun, 
mijloacele pe care știința și tehnica 
le pun la dispoziție, cu conștiința 
că pe această cale își aduc o con
tribuție sporită la progresul și 
prosperitatea întregii țări, la ridi
carea bunăstării întregului nostru 
popor.

Au îndeplinit 
planul pe 10 luni

Tn întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, colecti
vele de oameni ai muncii din 
numeroase județe ale tării ra
portează îndeplinirea mai devre
me a planului pe 10 luni.

Județul Neamț. pină la 
finele lunii octombrie se va 
realiza peste prevederile planu
lui o producție industrială în 
valoare de 520 milioane lei. Ast
fel, se vor produce și livra su
plimentar economiei naționale 
10 700 tone țevi din oțel fără su
dură, 1 550 tone fire și fibre sin
tetice. 20 000 mp uși-ferestre. 26 
milioane cărămizi si blocuri ce
ramice. 9 500 hl lapte si produse 
lactate si altele. (Ion Manea).

Județul Mureș. Prin 
avansul cîștigat colectivele din 
industria județului vor putea rea
liza in plus, pină la finele lunii 
octombrie, o producție globală 
industrială în valoare de 630 
milioane lei. concretizată în : 
aparataj electric de joasă ten
siune în valoare de peste 10 
milioane lei. 17 371 tone carbid. 
5 milioane cărămizi și blocuri 
ceramice, mobilă în valoare de 
20.7 milioane lei. confecții în 
valoare de 12.9 milioane lei etc.

Județul lași.Avansul in- 
regi strat oferă posibilitatea să se 
realizeze peste prevederi o pro
ducție globală în valoare de a- 
proape 500 milioane lei. în
tre altele, se vor produce supli
mentar 2 540 tone profile îndoite 
din oțel, 2 900 tone fire și fibre 
sintetice, 20 000 mp plăci din aș
chii de lemn, 1,6 milioane mp 
țesături diverse, 2 400 tone ulei 
comestibil, 3 300 hl produse lac
tate proaspete, medicamente în 
valoare de 112 milioane lei. 
(Manole Corcaci).

Județul Caraș-Seve- 
tin Oamenii muncii din aceas
tă parte a țării vor realiza o 
producție globală suplimentară 
în valoare de peste 360 milioane 
lei. care se concretizează în 
14 400 tone cărbune. 16 000 tone 
cocs metalurgic. 24 000 tone fon
tă. 11 000 tone otel aliat. 7 mo
toare diesel pentru tracțiune fe
roviară. 86 000 mo de P.A.L. 
S.a. (Nicolae Cătană).

Spiritul de economie 
la locul de muncă

și în propriul cămin
25-31 OCTOMBRIE: „SĂPTÂMlNA ECONOMIEI"

Sîntem din nou în pragul „Săptă- 
minii economiei", frumoasă și sem
nificativă tradiție românească. Eco
nomisirea organizată prin Casa de 
Economii și Consemnațiuni, institu
ție de prestigiu și cu îndelungată și 
rodnică activitate, a dobîndit din ce 
în ce mai mult caracterul unei ac
țiuni de masă. Din acest punct de 
vedere este semnificativ că nu
mărul libretelor de economii a 
crescut de la 6,7 milioane în anul 
1970. la 13 milioane în prezent, reve
nind. în medie, un libret la 1.7 lo
cuitori ai țării. 
Notabilă este și 
sporirea conside
rabilă a sumelor 
depuse. Astfel, in 
perioada 1 ianua
rie 1976 — 1 oc
tombrie 1977, sol
dul general al economiilor bă
nești ale populației păstrate la 
C.E.C. a crescut cu 27,2 la sută. 
Evident, realizările in domeniul 
dezvoltării acțiunii de economi
sire s-au obținut pe fundalul crește
rii rapide a economiei românești, spo
ririi continue a venitului național, 
implicit a părții destinate consumu
lui individual, creșterii sistematice a 
bunăstării oamenilor muncii, obiectiv 
central al politicii Partidului Comu
nist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia recent : „Partidul nostru, Co
mitetul Central fac totul ca, pe mă
sura dezvoltării forțelor de produc
ție, a infloririi economiei naționale, 
să înfăptuim neabătut programul de 
ridicare a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor — țelul 
suprem al politicii partidului și sta
tului nostru, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care 
o edificăm". Pe această politică ce 
asigură creșterea sistematică a veni
turilor oamenilor muncii se bazează 
și se va baza și mai mult, în viitor, 
dezvoltarea acțiunii de economisire. 
Cum se știe, în 1975 retribuția medie 
netă s-a ridicat la 1 595 lei, față de 
802 lei in 1960, dublîndu-se deci în 
cincisprezece ani. Potrivit Programu

FI o rea DUMITRESCU
ministrul finanțelor

lui adoptat de partid, care a și în
ceput să fie tradus în viață, in cin
cinalul ne care îl parcurgem, retribu
ția medie reală va crește cu circa 30 
la sută — față de 18—20 la sută cit 
s-a prevăzut în hotărîrile Congresu
lui al XI-lea. Tot cu circa 30 la sută 
vor crește și veniturile reale ale ță
ranilor cooperatori. Totodată, un rol 
important are interesul de a econo
misi al oamenilor muncii în scopul 
de a-și îmbunătăți calitatea vieții 
lor și a familiilor lor. Aceste 
năzuințe constituie un factor de 

progres social și 
sînt pe deplin 
justificate atit 
timp cît se rea
lizează pe baza 
principiilor eticii 
și echității socia
liste. promovate 

consecvent de Partidul Comunist 
Român. Tocmai pentru a satis
face dorința legitimă a oame
nilor muncii de a avea un că
min plăcut, de a trăi în condiții din 
ce în ce mai civilizate, statul nostru 
a pus la dispoziția populației tot mai 
multe bunuri de folosință îndelun
gată. Faptul că populația, depunînd 
la C.E.C. și obținînd credite, a 
cumpărat în anul 1976 și în primele 
nouă luni ale anului în curs peste 100 
mii autoturisme vorbește de la Sine 
despre rezultatele acțiunii de econo
misire.

în cincinalul 1976—1980 este prevă
zută, în ansamblul creșterii produ
selor de larg consum, sporirea pro
ducției de bunuri de folosință înde
lungată — frigidere, mașini de spălat 
rufe, autoturisme, mobilă și altele. 
Din cele peste 1 milion de aparta
mente. cite sînt prevăzute a se con
strui în actualul cincinal, o parte 
vor fi locuințe proprietate perso
nală construite cu sprijinul material 
și financiar al statului. în mediul ru
ral urmînd să se ridice 250—300 mii 
locuințe din fondurile proprii ale 
populației. în aceste condiții, intere
sul oamenilor muncii de a economisi
(Continuare în pag. a IlI-a)

S-a construit mult, s-a 
construit frumos... Orașul 
urcă în amfiteatru ne 
coasta văii. Cuburile de 
beton si sticlă nu dau 
senzația monotoniei, asa 
cum te-ai aștepta, pentru 
că implantarea lor în re
lieful frămîntat a fost fă
cută ingenios, iar varie
tatea culorilor în care au 
fost muiate le dau aripi. 
Orașul vechi nu mai poa
te fi regăsit ca un întreg. 
EI s-a retras rapid în me
moria celor mai virstnici. 
Doar părți de-ale lui mai 
subzistă ne ici ne colo, 
părți care au fost inte
grate în ansamblul nou, 
S-a construit mult. s-a 
copstruit, frumps... Aproa
pe peste tot s-a turnat 
asfajt — străzile în pan
tă. tadiale. adunate dins
pre creasta dealului în 
centru. în vale, se întîl- 
nesc in preajma fîntînii 
arteziene în mijlocul că
reia statuia cintăretei din 
liră nu contrastează — 
ciudat 1 — cu patrulate
rul de blocuri durate in 
cărămidă aparentă.

Ornicul public cu patru 
fatete măsoară liniștit, o 
nouă existentă, trepidan
tă. a Medgidiei.

într-un lung colocviu 
cu Eftimie Ilisei. prima
rul orașului, am evocat o 
Medgidie ne care nici el 
nu a cunoscut-o direct.

Era o Medgidie a docu
mentelor si a statisticilor 
care arătau că. în acest

colt de lume, cu patru se
cole în urmă s-a ridicat 
un sat. că. de-a lungul 
timpului, a crescut trep
tat, aiungînd. în timpul 
războiului Crimeii. la 15 
mii de locuitori pe care 
luptele de atunci si hole
ra i-au decimat, la pro
priu. că acum două de-

lor toride. îl biciuiau vis
colele iernilor. îl ardea 
setea cronică — ana se 
vindea cu cofa. cu 
sacaua — îl Inundau, 
paradoxal. ploile rare 
dar teribile, care, izbuc
nite din senin aproape, 
cădeau ca un vifor pes
te casele de lut. Acest

Orașul clădit 
din cimentul 
de Medgidia
cenii orașul număra sân
te mii de locuitori.

încercăm să descifrăm, 
dincolo de aceste statis
tici. destinul destul de 
frămintat al tîreului. care 
s-a tinut. totuși statornic 
la întretăierea drumurilor 
din mijlocul Dobrogei. in
diferent de vicisitudinile 
vremilor si ale naturii. 
Este drept — orașul era 
asaltat de smîrcurile văii 
în care vechiul rîu Axios 
sucombase, musca mala
ria. îl îneca praful veri-

tablou al Medgidiei nu 
este mai vechi de două
zeci de ani. Acum două
zeci de ani erau aici cî- 
teva ootcovării. se făceau 
caiele si hamuri din ci- 
nenă si piele, se vindeau 
si se cumpărau cereale ia 
nanairul — iarmarocul 
Dobrogei — din luna oc
tombrie si cam atita.

Orașul de azi este fru
mos — este ne măsura 
visului ne care-1 purtau 
in gind constructorii. Dar 
el este o consecință di

rectă a altui fapt deter
minant — gîndit si pus 
în lucru de comuniști. In 
piatra de calcar a dea
lurilor de aici ei au vă
zut materialul din care se 
puteau construi la Bicaz 
baraiul hidrocentralei, la 
Roman si la Bîrlad noi
le uzine, la București sau 
la Iași sau la Clui-Napoca 
noile ansambluri edilita
re. la Constanta noile 
țărmuri ale portului. Pia
tra de calcar care strân
să în pumnul temperatu
rii de o mie de grade se 
transforma în ciment. Si 
au ridicat. combinatul 
care astăzi se mîndreste 
că a contribuit cu ciment 
la ridicarea baTaiului de 
pe Argeș, a baraielor de 
pe Olt. sau a hidrocen
tralei de la Porțile de 
Fier. Dincolo de hotare, 
cimentul Medgidiei este 
de asemenea. căutat. 
De-a lungul timpului, a- 
ceastă mare unitate in
dustrială și-a diversificat 
producția și furnizează 
kilometri de tuburi de 
azbociment și milioane 
de metri pătrați de plăci 
de azbociment.

Aici, unde se făceau 
potcoave și caiele, s-a 
construit întreprinderea 
mecanică de utilaj care

DIonisie ȘINCAN
(Continuare 
in pag. a IlI-a)

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

pentru perfecționarea in continuare a activității in toate domeniile?

— Trebuie să o spunem 
deschis că, uneori, dorințele 
oamenilor o iau înaintea 
posibilităților de care dis
pune, pe moment, primăria. 
După cum știți, Codlea nu 
este un oraș mare, iar re
sursele de care dispune 
sint și ele, în mod obiectiv, 
limitate. Nu ne ferim să le 
spunem oamenilor acest a- 
devăr în întîlnirile pe care 
le avem aici, la sediul pri
măriei, sau în cartiere. Și 
cred că procedăm bine. 
Concetățenii noștri s-au 
obișnuit ca, atunci cînd fac 
o propunere, să chibzuiască 
mai întîi ce ar putea face 
ei înșiși pentru înfăptuirea 
ei. Și dacă am realizat mul
te obiective de interes oo- 
ștesc, cu puține fonduri de 
la județ sau chiar deloc, a- 
ceasta se datorește tocmai 
spiritului gospodăresc al ce
tățenilor, inițiativei lor, 
participării efective la lu
crări. Putem afirma cu de
plin temei că fără spriji
nul cetățenilor realizările 
pe tărîm edilitar ar fi fost 
la ora actuală mult mai 
modeste. Iată de ce acor
dăm o foarte mare atenție 
tuturor formelor de legătu
ră cu cetățenii. La sesiuni, 
alături de deputați, invităm 
și pe membrii comitetelor 
de cetățeni pe cei ai comi
tetelor de locatari, ai tutu
ror organismelor obștești 
din cartiere. La rîndul lor, 
membrii biroului executiv 
al consiliului popular oră • 
șenesc sint prezenți la adu
nările cetățenești, la întîl
nirile cu alegătorii. Respec- 
tind cu strictețe orele de 
audiență — personal am 
primit în acest an 380 de 
cetățeni, doar în orele cu 
această destinație — plus 
multe, foarte multe altele

acordate pe stradă, în pia
ță, la spectacole... în spe
cial femeile solicită aseme
nea intilniri și mă strădu
iesc pe cît pot să le ajut in 
delicatele probleme de fa
milie. Apoi, mai sînt scri
sorile și cererile ce mi se 
adresează, multe dintre ele 
făcînd. obiectul discuției in

ani — datorită apariției u- 
nor unități noi (fabrica de 
nutrețuri combinate, com
plexul de creștere și îngră- 
șare a porcilor, complexul 
avicol și altele), sporirii ca
pacității celor existente 
(„Colorom", întreprinderea 
mecanică, fabrica de mobi
lă, renumitele sere). în ac-

Conlucrarea din care 

cresc cele mui frumoase 

flori ale Codlei: 

FAPTELE OAMENILOR
sesiuni sau în ședințele de 
birou executiv.

Interlocutoarea noastră 
este Margareta Kraus, pri
marul orașului Codlea, o- 
raș care, in 1976, s-a situat 
pe primul loc in întrec ci ca 
dintre orașele județului 
Brașov, tocmai ca urmare a 
hărniciei locuitorilor săi. 
Dezvoltarea impetuoasă a 
economiei a impus un ritm 
mai accelerat și lucrărilor 
din domeniul social-edili- 
tar. Valoarea producției 
globale a întreprinderilor o- 
rașului se ridică la aproa
pe 2 miliarde lei — de două 
ori mai mare decît acum 4

tuala legislatură — după 
cum ne asigură tovarășa 
Krauss —1 au fost construi
te citeva sute de aparta
mente, 5 cămine pentru ne- 
familiști cu 1 000 de locuri, 
s-au dat în folosință trei 
grădinițe pentru copii — 
una nouă și două realizate 
prin amenajarea unor clă
diri cu ajutorul bănesc și 
în muncă al cetățenilor. Tot 
prin contribuția cetățenilor 
s-a amenajat piața orașu
lui, iar pe lîngă școli au fost 
amenajate ateliere pentru 
practica elevilor și s-au în
locuit scaunele din sala de 
spectacole a Casei de cul

tură. în prezent, prin mun
ca patriotică a tineretului 
din întreprinderi se ame
najează un stadion cu Iert - 
nuri pentru practicarea ce
lor mai diverse sporturi. Un 
loc aparte în conlucrarea 
dintre primărie și cetățeni 
îl ocupă modernizarea stră
zilor. Cu numai cinci ani în 
urmă, in afară de strada 
principală, nici o alta nu 
era asfaltată. Acum cetățe
nii nici nu mai concep să 
rămină vreo stradă fără as
falt. în actuala legislatură 
au fost asfaltate și nume
roase trotuare. Consiliul 
popular a pus la dispoziție 
materialele, cetățenii au 
contribuit cu munca lor. 
Valoarea lucrărilor realizate 
prin munca patriotică a ce
tățenilor în acest an este de 
30 milioane lei, cu 6 mili
oane lei mai mult decit a- 
nul trecut.

Sînt toate acestea argu
mente care atestă gradul 
înalt de participare a ce
tățenilor la viața obștească 
a orașului în care muncesc 
și trăiesc. Deputății cu care 
am stat de vorbă au ținut 
să releve tocmai această 
realitate. „Majoritatea pro
punerilor — ne spunea 
Moise Mănoiu, tehnician 
mecanic la «Colorom». de
putat în circumscripția nr. 
21 — conțin în ele insele 
și soluția de realizare. Des
pre participare nici nu se 
mai discută. De pildă, A- 
glaia Teodorescu și Petru 
Asan au propus amenajarea 
unor terenuri de joacă pen
tru copii. Nu numai că s-au 
oferit să muncească pentru 
realizarea lor, dar au și su-

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a IV-a)

Astăzi, în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, va avea ioc în municipiul 
Pitești adunarea populară organi
zată cu prilejul Zilei recoltei.

Posturile noastre de radio și te
leviziune vor transmite direct această 
manifestare, în jurul orei 12.

Din noua urbanistică a orașului Miercurea Ciuc

CRONICA SĂPTĂMÎNlh

Pentru om, 
în mijlocul oamenilor

Un moment cu multiple semnifica
ții în săptămîna pe care o încheiem 
l-a constituit vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceausescu ne 
șantierele metroului bucurestean. 
Analiza la fata locului prileiuită de 
vizită a scos în evidentă faptul că 
la numai doi ani de cind. potrivit 
hotăririi Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. inițiată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu. s-a 
trecut la construcția acestui obiectiv 
de mari proporții si de deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea si 
modernizarea Capitalei, pentru con
dițiile de viață ale locuitorilor ei, s-a 
executat o parte importantă din lu
crările prevăzute, construcția aflîn- 
du-se într-un stadiu avansat. Aceas
ta a prilejuit un real examen, tre
cut cu succes de tehnica și teh
nologia românească, care au asigu
rat realizarea într-un termen scurt, 
cu forte pronrii. a unor lucrări de 
înaltă tehnicitate, printre care pri
mul tren al viitorului metrou cu în
tregul său echipament, inclusiv cel 
electronic, precum si utilaje speci
fice, de înalt randament. ca 
instalația de săpat tuneluri. în
făptuirea in bune condiții a lucră
rilor atît de ample si complexe, im
plicate de construirea metroului, a 
fost posibilă pe baza aplicării Progra
mului de cercetări si proiectări. în
tocmit la indicația secretarului ge
neral al partidului. Un rol impor
tant a avut. în finalizarea obiective
lor înscrise în program, conlucrarea 
strinsă a celor mai competenti spe
cialiști din diferite întreprinderi, in
stitute de cercetări si invătămînt 
superior de profil din tară.

Felicitîndu-i pe constructori, secre
tarul general al partidului a făcut o 
serie de importante recomandări 
ilustrind caracterul concret de 
conducere propriu stilului său de 
muncă. Căldura, entuziasmul cu care 
numeroși bucureșteni l-au întîmpinat 
ne traseu pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au dat expresie satisfac
ției pentru realizarea acestei lucrări 
cu adevărat monumentale — modern 
si rapid mijloc de transport în co

mun, reliefînd o dată mai mult În
crederea lor în politica partidului, 
pusă în, slujba omului, a înfloririi 
patriei socialiste.

Un bilanț însuflețitor 
al succeselor dobîndite, 

o mobilizatoare 
chemare spre noi 

împliniri
Cu viu interes si mîndrie patriotică 

a luat cunoștință opinia publică de 
Apelul Frontului Unității Socialiste 
în vederea alegerilor de la 20 no
iembrie. document în care găsim o 
imagine însufletitoare a succeselor 
dobîndite în perioada trecută 
de la precedentele alegeri si. tot
odată. un bogat si mobilizator pro
gram de lucru pentru făurirea viito
rului luminos, socialist al patriei, a 
unei vieți mereu mai frumoase și 
îmbelșugate a tuturor fiilor ei, pen
tru realizarea neabătută. în conti
nuare. a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român.

Partidul. Frontul Unității Socialiste 
se prezintă în fata alegătorilor cu 
fruntea sus. purtători ai unui bogat 
buchet de realizări. Prevederile pro
gramului electoral pentru preceden
tele alegeri au fost nu numai înde
plinite. dar si depășite, concretizin- 
du-se în ritmurile înalte de creștere 
economică. în înfăptuirea unui am
plu program de investiții, în impor
tantele măsuri adoptate pentru 
sporirea mai accentuată a re
tribuției și a altor venituri ale 
populației. în progresele realizate ne 
calea adîncirii democrației socialiste, 
în ampla si rodnica activitate inter
națională a României, care i-a spo
rit prestigiul inalt pe toate meridia
nele globului. S-a confirmat ast
fel. o dată mai mult, că între

Tudor OlARU 
Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)
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E TIC
Sînt patru oameni într-o 

încăpere scundă, destulă 
lumină prin fereastră, clă
diri înguste și lungi, amin
tind zonele izolate de lu
cru pe marile șantiere. 
Patru petroliști de la Sche
la de foraj Zemeș, de lin
gă Momești. Vorbesc despre 
munca lor, despre ei înșiși, 
despre oamenii cu care lu
crează. Din gura lor se 
naște o lume. Nu-i între
rup. Dar cînd scriu, su
prim conversația, mai au
tentic mi se pare aici, în 
clipa asta, monologul. Ii 
reprezintă mai bine. S-ar 
putea, din cînd în cînd, să 
intervin cu o paranteză. 
Dar acum, pe rînd, vor
besc ei.

Lazăr Petru. Eu am co- 
borît acum de la sonde. 
...Da, munca noastră este 
departe de casă, dar asta, 
vedeți, eu vă spun ca unul 
care știe, ne leagă și mai 
mult de ai noștri. Eu lu
crez în petrol din 1946. 
Sînt ceva ani, eram tînăr. 
Noi forăm, dăm sondele in 
exploatare, sîntem un fel 
de constructori, cum s-ar 
zice dăm apartamentul la 
cheie, după noi vin cei de 
la extracție și petrolul în
cepe să curgă pe conductă. 
Am lucrat pe toate siste
mele de foraj. Tatăl meu 
a lucrat tot în petrol, me
canic la Zemeș. N-ați vă
zut cum arătau vechile 
instalații, omul săpa, săpa 
și pe urmă scotea țițeiul cu 
hecna. Hecna era un fel de 
colivie de lemn care se 
învîrtea ca un mosor pe o 
osie verticală. Un cal se 
învîrtea și el toată viața lui 
și Înfășură pe mosorul 
ăsta funia de care atîrna 
căldarea cu țiței. (Văzusem 
la Moinești, într-un al
bum cu scoarțe de piele 
galbenă, asemenea instala
ții. fotografii aburite... In
stalațiile de acum, casele 
petroliștilor, felul lor de 
viață, automobilele perso
nale, orășelul Lucăcești, 
așa cum arată astăzi, toa
te acestea se văd în- , 
tregi pe pămîntul pietros 
sub care clipocește în 
adine țițeiul. Omul care 
vorbește acum, și care este 
urmaș al celor îngropați 
în vechile fotografii, arată 
plin de demnitate, stă cu
viincios în scaun, ca stră
moșii lui țărani, dar gîn- 
dește repede și sigur, 
muncitorește, și priveș
te decis cu ochi albaș
tri tinerești, ca unul care 
știe ce poate, ce vrea, 
ce are de făcut). Sînt 
maistru principal. Locuiesc 
la Solonț, acasă, de unde 
sînt ai mei. Am ieșit mais

Inspectorul pe te 
ren: — Ei, aju- 
tă-mă sâ cunosc 
problemele, doar 
n-o sâ mâ trimiți 
acuma sâ discut 
cu muncitorii ?

Desen de 
M. CARANFIL

tru în 1951. Fata e mărita
tă în comună, iar băiatul e 
strungar, dar lucrează, se 
înțelege, tot în petrol, la 
schela Moinești. De ce am 
fost decorat cu Ordinul 
Muncii cl. a Il-a 7 Păi să 
spună tovarășu’ inginer 
aici de față, eu ce să 
spun 7 Noi muncim cit 
putem mai bine. Nu dăm 
îndărăt. Eu o viață întrea
gă în petrol am învățat să 
fiu om. Pe băiatul meu 
I-am învățat la fel și par
că-mi vine să spun că 
n-am stricat orzul pe gîște,

Omul —măsiira tuturor lucrurilor
Măsura omului nou

MUNCA, DISCIPLINA,
RĂSPUNDEREA

mă iertati. dar acum tre
buie să Dlec. v-am spus...

Zota Dumitru. (Mai tă
cut, mai retras, lucrează in 
petrol de la nouăsprezece 
ani, om care se apropie de 
cincizeci. Specialist meca
nic. în cei aproape treizeci 
de ani de muncă în ace
lași loc nu a lipsit nici
odată de la lucru, nu a 
avut nici o zi de concediu 
medical). Deh, am mai dat 
și eu în cite o răceală, un 
guturai, o tuse, dar asta 
nu mă dă gata pe mine, eu 
dacă nu intervin la sondă 
cu oamenii mei la timp se 
pot da o mulțime de lu
cruri peste cap, fiindcă 
sonda nu se oprește nici
odată, trebuie să fii cu'ochii 
pe ea. La noi tineretul se 
îndreaptă mai greu spre 
petrol, este o proble
mă a noastră. Eu nu în
țeleg de ce 7 Cîștigul e 
bun. Condițiile de trai 7 
Păi dacă ar fi văzut ei 
cum lucram noi în urmă 
cu douăzeci de ani ! S-au 
schimbat multe de-atunci. 
Oho ! în petrol, dacă te 
apuci serios de treaba asta 
n-o mai lași. Te prinde, 
fiindcă singur începi și 
termini o treabă. Cum nu 
înțeleg ei că munca asta a 

noastră în singurătatea pă
durii, a muntelui îți dă 
putere și încredere în tine! 
Mie de la început mi-a 
plăcut să lucrez la sonde. 
Nu se poate să ai totul 
de-a gata, trebuie să simți 
că începi cu munca ta, că 
singur te ridici, nu 7 Altfel 
cum 7 Eu știu asta, dar a- 
trebui pentru cei tineri de 
azi, care au altă tinerețe 
decît a noastră, niște fil
me, niște cărți, să vadă 
cum a fost și cum este 
acum. Nu-i ușor la schelă, 
dar țițeiul, vîntul și soa

rele te învață ce-i priete
nia, asta-i mare lucru în 
viață. Băiatul meu e un' 
boboc la liceul industrial 
de petrol, lui îi place mun
ca asta încă de pe acum, 
mă uit la el și atunci spun 
și eu : dacă lui îi place în
seamnă că nu e singurui, 
să vină la noi numai cine 
vrea să învețe ceva de la 
noi. Au ce...

Moise Constantin. Eu 
sînt activist de partid. Lu
crez în petrol, fiindcă de 
aici am plecat. Am lucrat 
pe toate sistemele de foraj, 
vechi și noi. Sînt unul din
tre cei de aici, unul din
tre ei. Nu stau în birou, 
am avut destule necazuri 
cu sănătatea, dar vă spuh : 
cînd simt vîntul ăsta cu 
miros de țiței și întîlnesc 
oameni bine cunoscuți de 
o viață simt că totul e 
bine. (Abia la plecare aflu 
că e instructorul județean de 
partid. Un om al locului, 
înțeleg. în timpul scurt cit 
stau aici, că izolarea în 
care prin forța lucrului 
muncesc acești oameni, lu
crează prin contrariul ei, 
naște un sentiment de soli
daritate, de înțelegere care 
nu se întîlnește Ia tot pa
sul. Ca și marinarii, cum 
spunea cineva, ca și avia

torii sau scafandrii, ca 
toți oamenii cărora o 
muncă dificilă și conti
nuă le înlesnește cunoaș
terea de sine, cei din 
petrol. în ciuda poate a 
aparențelor, sînt mai sta
tornici în meserie decît 
alții si hotăriți să înainte
ze pe drumul ales. Cînd 
întîlnești astfel de oameni, 
propria ta treabă, oricare 
ar. fi ea, ți se pare mai cu 
folos).

Inginerul Nicolae Sersea, 
directorul schelei Zemeș. 
(înalt, masiv, jovial, fost 

sportiv, păstrează, firește, 
o sportivitate a gestului, a 
tonului. în general. în foști 
sportivi de performanță se 
poate avea încredere, de 
obicei, ei duc cu ei în via
ță spiritul de performan
ță 1). Munca noastră la 
sondă presupune 365 de 
zile identice pe an 1 Asta 
înseamnă de fapt tot atîtea 
cazuri particulare. Sonda 
merge continuu. Nici o in
tervenție nu seamănă cu 
alta, experiența e totul, 
ești cu atît mai eficient, 
cu cit ai trecut prin mai 
multe încercări. Cred că 
treaba asta a mea de pe
trolist este cea mai atrăgă
toare și mai grea din cite 
sînt. Lucrez de 16 ani aici 
la Zemeș. Am trecut prin 
toate vămile meseriei, de 
la stagierat și pînă acum. 
Condiția muncii noastre 
este disciplina. Trebuie 
mereu să știi pe ce lume te 
afli. Dimineața între 5 și 
7 am primele informații 
despre sonde aici la sediu. 
Am 1 300 de oameni răs- 
pîndiți pe la sondele din 
trei iudete. După-amiază 
între 16,30 și 18,30, al doilea 
raport. Rețeaua sondă — 
schelă — trust trebuie să 
funcționeze fără cusur pe 
orice vreme, cald, frig, 

Fârâ cuvinte
Desen de St. COCIOABA

ploaie, viscol etc. Ei, bine 
asta mie îmi dă o stare 
foarte bună. Adică mă simt 
sănătos. Dlin de energie, 
gata să pun mina și să 
trag și la pană. Ce este 
pana 7 Cum să spun. prim.", 
unealtă pe care pune mina 
petrolistul începător, un fe' 
de șaibă 1 Cum rezolvăm 
problema fluctuației de ti
neri ? E o problemă, dar 
căutăm soluțiile cele mai 
bune. Condițiile noastre d? 
lucru și cîștig sînt din 
ce în ce mai bune. Vedeți, 
eu sînt optimist, problema 
asta nu mă îngrijorează, 
cunosc cite ceva din mun
ca asta. Aici există un fel 
de selecție naturală. Ră- 
mîne cel care rezistă. Dar 
acela e cel mai bun. Asta 
e munca noastră. Noi aici 
formăm un fel de familie 
mare. Eu cred că între noi 
există suduri cel puțin la 
fel de solide ca într-o 
mare uzină unde oamenii 
lucrează la un loc. E un 
lucru important. Cum 
m-am făcut petrolist 7 Eu 
sînt din Ploiești. Terminam 
a șaptea și m-a dus un văr 
ai meu la Boldești la o 
sondă. Era un fel de miș
care acolo care mi-a plă
cut și m-am înscris la 
școala medie de petrol. 
După absolvire, am făcut 
un an la Institutul de 
mine, după care m-am 
transferat la Petrol și 
Gaze, pe semne lucrase în 
mine sonda aia de la Bol
dești 1 Am venit însă în 
Moldova. Aici am dat de 
oameni extraordinari. Mi 
înțeleg cu ei fără să des
chid gura. Acum cîțiva ani 
am lucrat un timp ca spe
cialist în Algeria. Foram, 
cu un grup de români, 
în inima Saharei. Nu 
mă laud, am făcut o 
treabă foarte bună acolo. 
Oameni adinei, sentimen
tali, plini de, cum să spun, 
o energie tăcută, nezgomo- 
toasă, asta îmi place la 
ei, cei de pe văile astea 
cu sonde. Am întîlnit acolo 
buni specialiști străini, ca
nadieni, francezi etc., știau 
meserie, dar prea reci ; 
intre el, mereu, un zid 
de sticlă. în treacăt fie 
spus, și acolo, familia 
noastră de la Zemeș a 
funcționat de minune 1 
...Altceva 7 Nimic specta
culos, biografie comună ! 
îmi doresc un singur lu
cru mai ales : lucrurile as
tea „comune" care fac din 
mine și prietenii mei oa
meni adevărați, să se păs
treze in starea asta pînă la 
adinei bătrînețe !

George BALAIȚA

Moment de râgaz în fața laminorului de benzi la cald de la întreprinderea de prelucrare^ aluminiului din Slatina. 
Șeful secției, inginerul Petre Botoran și tinerii ingineri Dumitrana și Saimac. Moment de râgaz și de 
tonice concluzii. Dupâ îndelungi eforturi pentru ca noul laminor sâ-și punâ în valoare întregul potențial productiv, 
succesul a înseninat frunțile, le-a dat oamenilor sentimentul satisfacției depline și al forței. Dupâ momente de totala 
dâruire pentru ca munca ta să izbîndeascâ, dupâ ce poți spune câ ai făcut tot ce stătea în puterile tale, zîmbetul 

vine firesc și la locul lui Foto : M. Caranfil

Tatăl lui Romeo și tatăl Julietei 
in duel pentru... daruri

Duminica trecută, la Mă
gura, în acel fabulos uni
vers de scfilpturi ce trăiesc 
o existentă unică, răspîn- 
dite fiind pe o coamă de 
deal subcarpatic, am văzut 
un grup statuar reprezen- 
tînd un mire si o mireasă. 
Deasupra lor se legăna 
creanga unui copac în care 
bătuse aburul toamnei, iar 
ei doi, tăiați în piatră de 
Tisău — băiatul si fata — 
figuri înalte, stilizate, pă
reau că ies pășind cu tan
drețe pe poteci de vis ce 
coborau din desișul unui 
codru eminescian.

Doi Îndrăgostiți, sărbăto
rind ziua unirii lor pe 
viață...

Prea poetică, prea ro- 
mantizată această imagine? 
S-ar putea ca unii să fie 
de părerea aceasta. Fapt 
este însă că nunta a fost 
totdeauna la români pri
măvara cea mai adevărată 
a bucuriilor. Sărbătoarea 
sărbătorilor. N-o egala, poa
te, decît ziua Anului 
Nou, amîndouă purtînd 
în ele puritatea unei imen
se aspirații, unda celui mal 
curat vis de fericire.

Tocmai această imagine 
m-a determinat să mă gin- 
desc cit de adevărate sînt 
observațiile care s-au făcut 
privitor la vicierea de că
tre unii a acestei — i-am 
putea spune — sărbători u- 
nice a vieții omului. Cît de 
îndreptățit este. într-adevăr. 
să fim mai atenți la me
teahna unora care se spe
cializaseră în postura de 
„nași" și de ale căror 
funcții căutau să profite 
niște indivizi cu venituri 
cam bătătoare la ochi și ale 
căror izvoare nu sînt tot
deauna tocmai limpezi. 
Apoi, pentru ceea ce în

cepuserăm să vedem cam 
des la unele nunți unde 
dragostea dintre tineri și 
momentul unirii lor în 
viață — frumos, lăuda
bil — era urmat de un 
fel de „bilei al banilor", 
în nunta românească darul 
era un lucru obișnuit. I se 
făcea tinerei perechi cîte un 
cadou, de cele mai multe 
ori strict simbolic, pentru 
a-și aminti acea zi frumoa
să, ziua nunții lor. Ce fac 
însă- unii din acest gene
ros , obicei 7 Abia aoucă 
mirele să-și sărute mirea
sa că. în acordurile unei 
muzici cam deocheate, a- 
pare „tava darurilor", mi
rele si mireasa dispar din 
obiectiv si în atentia ge
nerală intră deodată cursa... 
sutelor si miilor, uneori 
chiar a zecilor de mii, 
a „Daciilbr" oferite, chi
purile, tot ca un „mic 
gest" pentru tînăra familie. 
Și încă, poate, n-ar fi fost ni
mic (deși Făt-Frumos și 
Ileana Cosînzeana nu pen
tru cadouri porneau împre
ună în viată 1) dacă n-am 
asista uneori la scene în 
care nunta devine si un 
adevărat mijloc de jignire 
Intre... membrii familiilor 
care, prin căsătoria a doi 
tineri, trebuie să devină 
o singură familie. Tatăl lui 
Romeo, tatăl Julietei — cu 
spadele lor ascuțite — ră- 
mîn în asemenea ca
zuri un fej de nimeni în 
comparație cu războiul 
„cecurilor", in care se an
gajează proaspeții cuscri, 
să le zicem Georgescu sau 
Vasilescu. O „sută" în plus 
e un fel de oălmuială a 
celuilalt în fața oamenilor 
si în acordurile de „multi 
ani trăiască !“ Sigur că. în 
opoziție cu acești grosolani, 

este si o'categorie de... dis- 
creți. Ei nu oferă „sute", ci 
„plicuri". Plicuri pregătite 
de socri si împărțite „dis
cret" mesenilor, fără să 
uite însă să le noteze citeț 
numele pe plic. Să se știe 
cît a dat fiecare. Nu 
de puține ori scena cînd a- 
părea tava pentru „daruri" 
purta în ea un motiv ascuns 
sau. dimpotrivă. în văzul tu
turor de discordie imediată 
între tinerii soți. Și nu o dată 
primele cuvinte de pe niș
te viitoare cereri de divorț 
se scriau nu mai departe 
decît în clipa cînd se tre
cea la „numărătoare"... Ca 
să nu mai vorbim de căs
niciile care — nu rare nici 
ele — se Încheiau chiar 
atunci cînd pleca onor cli
entela invitatilor, ridicată, 
dacă se putea, la proporții 
numerice cit mai mari. în 
calcul fiind luate nu bucu
ria, nu fericirea — ci cîști- 
gul în lei sau obiecte ; be
neficiul „net". Ca în cazul 
următor :

...Tineri. Ar fi trebuit să 
fie undeva, pe o alee, la 
braț. Ar fi trebuit să le în
florească bucuria oe fată. 
Aveau, pentru aceasta, toa
te motivele. Dar...

— Recunoaște pîrîta că 
la cununie au fost făcute 
o serie de fotografii 7 Știe 
cît au costat si cine le-a 
plătit 7 Și mai știe că na
sul. adică unchiul dumnea
ei. mi-a cerut 500 de lei 
pentru „darul de nuntă", 
în scopul de a se lăuda că 
ne-a dat mai mult 7...

— Poate preciza pîrîta ce 
sumă s-a achitat orchestrei 
si ce obiecte am primit în 
dar cu prileiul oficializării 
căsătoriei noastre 7

• — ...Dar reclamantul' re
cunoaște că după masa fes
tivă s-a adunat suma de 
17 700 de lei 7 Că această 
sumă a depus-o oe trei 
carnete la C.E.C. 7 Poate 
să arate aceste carnete 7

Reclamantul si Pirita. Nu 
mai au alte identități decît 
pe copertile dosarului si în 
citatii. Cu un an în urmă, 
în comuna părinților lui. 
din preajma Capitalei, fă
ceau nunta. Ei în Bucu
rești. dar nunta la tară, să 
fie mai „șic". Și. ce-i drept, 
nuntii nu-i lipsise nimic. 
Nici muzica, nici masa bo
gată. nici veselia nuntași
lor.

Numai că două luni mal 
t.îrziu căsnicia se destrăma. 
Si... cine a plătit fotogra
fia. cît a costat orchestra, 
unde sînt darurile de nun
tă...

Doi tineri care în loc să 
se plimbe undeva la braț, 
vin în tribunal să se jude
ce pentru „cit a costat si 
cit a ieșit la nuntă..."

Nu cumva din cauza 
nuntii au pierdut din ve
dere căsnicia 7 Și între atî
tea calcule și interese n-a 
mai avut unde înflori 
bucuria 7

...A pune deci capăt a- 
cestui tîrg în numele iubi
rii reprezintă, de fapt. îm
plinirea unui veritabil act 
moral.

Vor fi nunti atîta timp 
cît vor fi tineri — adică o 
veșnicie. Nunta să fie însă 
nuntă, asa ca-n tradiția 
mai veche sau mai nouă a 
acestui popor al nostru. 
Nunta — primăvară de 
bucurii, încununare a iubi
rii. sărbătoare a sărbători
lor.

Eugen F1ORESCU

,— FIȘIER SOCIAL---------

Dacă-i bal, bal să fie
Un activist al Comite

tului municipal U.T.C. 
Focșani. preocupat de 
muncă educativă eficien
tă si de soluții pedagogi
ce potrivite, mi se adresa 
cu următoarea dilemă :

— Vin uneori pe la casa 
de cultură cîtiva inși cu 
tinută voit neglijentă. Nu 
snun că le-am pretinde 
smoking si cravată argin
tie însă apar nebărbieriti. 
netunsi. „îmbrăcati" in 
maiou (și acela găurit), cu 
cei mai jerpeliți pantaloni 
oe care i-au putut procu
ra de prin lăzile cu ve
chituri ale cartierului, iar 
noi. știm sigur, că ei au 
haine bune. E bine să-i 
primim, ori merită să-i 
ținem la ușă 7

Cu toată putina expe
riență a subsemnatului in 
materie de dans, știu că 
o seară distractivă impli
că. fie si oe planul des
tinderii. o afirmare. A 
frumuseții, a talentului 
de a dansa, a conversa
ției spirituale, a farme
cului de alt tip. Au fost 
vremuri cînd tinerii nu a- 
veau de-adevăratelea cu 
ce se îmbrăca si tot fă
ceau rost. Pentru seara 
„hotărîtoare" a balului, de 
o cămașă curată si o pe
reche de pantofi ca lu
mea. chiar dacă erau mai 
strîmti. Insul care se zba
te să aibă o „garderobă" 
de deșeuri șocante în
seamnă că nu cunoaște 
mîndria veșmîntului cîș- 
tigat prin muncă, că o 
subestimează sau chiar că 
o sfidează în mod direct.

Presupunerea se adeve
rește. același activist măr- 
turisindu-mi că „solici- 
tantii" de acest fel sînt 
dintre aceia care, altmin
teri. afișează, tot cu 
ostentație, haine de croia
lă extravagantă. țigări 
•cumne. accesorii de Pro
veniență dubioasă, ca si

veniturile lor. de altfel. 
Motiv în Plus să fie lă- 
sati să-si consume pofta 
de „garagată" la intrare.

Fără intenția de a su
gera utecistilor din Foc
sani formule practice, o 
idee tot îmi dă ghes. Re- 
caoitulînd. înțeleg că cei 
cîtiva insistă pe la in
trarea Ia reuniuni cu o 
„mîndrie" aparte. A celui 
care, dorind să epateze 
cu orice chip, nul ne alte 
planuri, afișează urîtul. 
soiul, tinuta leneșului si 
ratatului. El confundă cu
riozitatea de moment, 
compătimitoare, a privirii 
atrase de bizar, cu inte
resul autentic suscitat de 
faptul că „reprezintă 
ceva", fie si în negativ. 
De ce să fie lăsati în a- 
ceastă confuzie 7

Iată pentru ce. fisînd a- 
cest exemplar rar. al de
rutatului care crede că ii 
e mai la îndemînă să 
strălucească prin falsă 
mizerie. îndrăznesc să 
formulez si o propunere 
practică. Nu-i mai opriți, 
stimați utecisti. la ușile 
reuniunilor voastre. Să 
intre și respectivii în 
lumina și curățenia lă
cașului de cultură, dar 
să li se rezerve o 
încăpere aparte, cu vo
lumul pe măsura pu
ținătății lor. Să danseze a- 
colo. ei între ei. concu- 
rîndu-se. pînă una alta. în 
aspectul sordid. Cine do
rește să-i privească, să-i 
poată privi în plină lu
mină. să-i studieze ca în
tr-un nanooticum animat, 
iar cui îi va veni să rîdă. 
■s-o facă tinerește, cu pof
tă, după meritul subiecți
lor. Poate îi vor aiuta ast
fel să-si regăsească chipul 
pierdut, de oameni ai ge
nerației viitorului.
' Dacă-i bal. bal să fie.

Sergiu ANDON J

Ce-ați zice dacă într-o zi, 
dueîndu-vă la magazinul de 
mobilă din cartierul dum
neavoastră, gestionarul de 
acolo, în loc să vă dea gar
nitura cuvenită, v-ar pune 
in palmă, bani peșin, con
travaloarea ei 7

Sigur, o asemenea împre
jurare vi se pare de-a 
dreptul absurdă. Adică de 
ce să vă dea el bani și nu 
mobilă 7 Ce sens ar avea 7... 
Dar dacă în loc să vă du
ceți să cumpărați mobilă 
de la magazin ați duce-o a- 
colo pe a dumneavoastră 
de acasă și gestionarul ar 
primi-o 7 Ba, n-ar întirzia 
să vă numere și banii pen
tru ea 7 Cum așa, veți spu
ne. în loc să vîndă. el cum
pără 7 De-a dreptul ab
surd I

Din păcate, cele de mai 
sus nu constituie nicidecum 
o fantezie. Nu, oricît ar 
părea de absurde asemenea 
împrejurări, ele s-au petre
cut aievea. Și de nenumă
rate ori. Originalul sistem 
de „comerț cu mobilă" a 
funcționat ani în șir. Co
merț deosebit de prosper 
pentru comerciantul one
ros și deosebit de păgubi
tor pentru avutul obștesc. 
Locul : orașul Slobozia. Co
merciantul : șeful magazi
nului de mobilă, Vasile Vă- 
tafu, cunoscut și apreciat 
„om de lume", pasionat 
vînător, ins săritor și 
descurcăreț, de i se dusese 
faima din inima Bărăganu
lui si nină în fabricile de 
mobilă din preajma Brașo
vului. Fiindcă ii plăceau 
lui Vasile Vătafu și dru
murile lungi, hotelurile de 
soi, călătoriile prin diverse 
locuri în căutarea cîte unei 
garnituri de mobilă mai 
simandicoase (care nu se 
grăbea să-i parvină în ma
gazin pe calea obișnuită). 
Dar ce nu făcea V. Vătafu 
pentru a ieși în întîmpina- 
rea dorințelor acelora din
tre clienții săi care-i erau 
lui foarte dragi I Amabil și 
săritor cu aceștia, la rîn- 
dul lor nu-1 scoteau din 
„cumătru" și „cumătrașu"...

Om cu „platformă" și „re
lații".

...10 octombrie 1977. La 
Tribunalul județean Ialo
mița, cu sediul în Călărași, 
au început dezbaterile de 
fond în procesul lui Vasile 
Vătafu. Obiectul procesu
lui 7 Conform actului de a- 
cuzare, producerea unui 
prejudiciu în gestiunea a- 
mintitului magazin de mo
bilă (in perioada 1. IV. 1968 
— 1. IV. 1975) de 2 828 185 
lei !...

Iată cealaltă față a lui

gestionarul era „ocupat" și 
indiferent ; omul trebuia să 
cumpere ce găsea, ori să-și 
vadă de treabă. Acestor 
clienți anonimi și nereco
mandați de nimeni, Vasile 
Vătafu nu ezita să le vîndă 
mobilă și cu defecte și cu 
suprapreț (rechizitoriul pro
curaturii evaluează totalul 
acestui suprapreț Ia 247 397 
lei). Zeci și sute de oameni 
înșelați, puși să plătească 
uneori de două ori aceeași 
marfă (oglinzile, de exem
plu, incluse in costul gar-

orice și plătea omului bani 
peșin pe mobila veche, pe 
care o revindea el într-un 
fel sau altul. S-au descoto
rosit astfel de mobilă Ni
colae Simion. directorul 
Direcției județene de 
poștă și telecomunicații. 
Ion Voicheci, revizor conta
bil în cadrul compartimen
tului C.F.I. de Ia consiliul 
popular județean, Nicolae 
Zaharia, fost director la 
întreprinderea de aprovi
zionare tehnico-materială, 
fost și director Ia O.C.L.

mara, Mihai Nelu, fost gos
podar la comitetul județean 
U.T.C., Costea Bălașa. se
cretară la Direcția comer
cială, Gheorghe Mocanu, 
Ion Popa, Maria Borso- 
vitehi, revizori de gestiune 
și alții, mulți alții. Să ne 
mai întrebăm cum de nu 
s-a descoperit atît timp 
nici o lipsă, de vreme ce 
acești revizori se află ei 
înșiși pe lista favoritismu
lui cu împrumut 7 „Serveș- 
te-rnă și-ți voi fi recunos
cător". „Servește-mă și te

am așa o mobilă pe care 
am cumpărat-o de la ve
chiul locatar, dar nu-i pla
ce soției, și el a zis că o 
știe și o ia. Mi-a dat apoi 
și banii. Am făcut rău, o 
să pățesc ceva 7... (Nicolae 
Simion).

O, cîtă „naivitate" !
— Mie mi-a spus că masa 

si scaunele pe care voiam 
să le dau le ia pentru el. 
Ce știam eu ce face Vă
tafu cu ele 7 Altminteri, 
masa mea, scaunele mele, 
n-am voie să le vînd ori-

Prețul de cost ol favoritismului
----------------------------------- ——— anchetă socială---------------------------------------------
Vătafu, gestionarul cel atît 
de îndatoritor cu o anu
mită clientelă. Nu știm care 
va fi cuantumul prejudi
ciului socotit ca atare la 
sfirșitul dezbaterilor judi
ciare ; unele deosebiri exis
tă deja între aprecierile 
brigăzii C.F.I. și ale exper
tizei contabile (aceasta din 
urmă reține ca o lipsă e- 
fectivă bani însușiți, în a- 
fara altora traficați tempo
rar, suma de 1 392 954 lei). 
Oricum, pagubă există. Și 
încă una deosebit de mare. 
Ce va fi făcut Vătafu cu a- 
cești bani 7 în ce fel va fi 
produs o asemenea lipsă în 
gestiune, fără ca ea să 
se observe ani în șir 7 Cum 
vor fi acționat controalele, 
ce vor fi controlat ele dacă 
n-au descoperit nimic 7

Este locul să ne amintim 
de ceea ce am numit mai 
sus, platforma și relațiile 
pe care le cultiva cu fer
voare Vasile Vătafu, „cu- 
mătrul" și „cumătrașul" u- 
nora și altora. Nu al tutu
ror, se înțelege : pentru cei 
mai multi dintre aceia care 
treceau pragul magazinului,

niturii. dar li se mai cereau 
cumpărătorilor încă o dată, 
separat, banii pentru ele). 
Dar, veți spune, nu s-a se
sizat nimeni de asemenea 
practici, n-a remarcat ni
meni nimic 7 Nici un organ 
de control n-a găsit cu cale 
să întreprindă ceva 7 De 
sesizat au sesizat doar ce
tățenii. Și în cele din urmă, 
preluate și de inspecția co
mercială, sesizările au răz
bit unde trebuia. Așa s-a și 
dispus efectuarea unui in
ventar categoric, care a 
reușit să dea lucrurile în 
vileag. Dar pînă atunci 7

Pînă atunci, Vasile Văta
fu își văzuse netulburat de 
afacerile din sistemul său 
de relații. Să ne oprim și 
asupra acestora. Avea cine
va (se înțelege, din cercul 
cunoscuților de vază) o 
mobilă de care se plictisi
se, ori nu-i mai trebuia 7 
O achiziționa tot Vătafu — 
contrar tuturor regulilor de 
comerț, contrar însuși sco
pului magazinului, care 
trebuia să vîndă, nu să cum
pere mobilă. Nu conta ; 
cumătrul Vătafu rezolva

Bineînțeles, nici un cetă
țean anonim, asemenea ser
vicii nu se făceau oricui. 
Vătafu însă mai dăduse 
magazinului pe care-1 ges
tiona încă o destinație : a- 
ceea de casă de credit. 
Avea nevoie cineva de o 
sumă de bani gheață, repe
de și fără probleme 7 Ni
mic mai simplu : simula 
un contract pentru cumpă
rare de mobilă în rate, plă
tea avansul și. în loc de 
mobilă, Vătafu îi înmîna 
suma echivalentă respecti
vei garnituri : 10 000 ;
24 000 ; 38 000 lei etc. De la 
caz la caz. Suma totală 
„vehiculată" astfel — peste 
328 000 lei ! Cine erau be
neficiarii unui astfel de sis
tem de împrumut ilegal, 
care deturna magazinul de 
la rosturile sale firești 7 Să 
fi fost cumva niște oameni 
mai necunoscători într-ale 
legii, mai puțin pricepuți 
în a aprecia consecințele 
faptelor lor și adevăratul 
preț al acestor favoruri 7 
Exemplificăm : Delcea
Băicoianu, la acea dată 
contabil-șef în stațiunea A-

țin minte și eu“„. Așa sună 
principiul ascuns care func
ționează în asemenea sis
teme de relații. Unde se 
poate ajunge 7 Notăm ca o 
mostră a alunecării pe pan
ta compromisului moral șl 
faptul că același ins care 
la Slobozia ridica bani în 
loc de mobilă (cazul Mihai 
Nelu), la București apare 
implicat în alt dosar penal 
pentru dare de mită în le
gătură cu susținerea exa
menelor sale la A.S.E. Ne
cinste din necinste și frau
dă din fraudă...

Am vrut să cunoaștem și 
opinia unora dintre cei care, 
fie că n-au ezitat, fie ?u 
destulă ușurință au accep
tat să «e înscrie în „nomen
clatorul" de relații al lui 
Vătafu. Oameni cu experi
ență, cu ani de vechime in 
diferite funcții si. de ce să 
n-o spunem, bine retribuiti 
pentru munca lor. Cum se 
explică, dacă se pot expli
ca. asemenea cedări 7

— Eu nici nu-1 știam pe 
Vătafu. M-am dus la ma
gazin, l-am zis bună ziua, 
sînt directorul de la poștă,

cui 7... (Ion Voicheci, revi
zor C.F.I.).

Nici usturoi n-a mîncat, 
nici gura nu-i miroase !

Pe cei mai mulți i-am 
găsit însă în sala tribunalu
lui. Chemați să se explice, 
să mai declare încă o dată, 
în ședință publică, ce aveau 
de declarat. Și, rînd pe 
rînd, au defilat prin fața 
Instanței șefi de birou și de 
servicii, directori și foști 
directori, revizori și foști 
revizori. I-am ascultat pe 
unii încercînd să justifice, 
să explice, de multe ori in 
contradicție cu declarații 
anterioare, cum n-au făcut 
și n-au dres, cum se consi
deră fără vină că ei nu 
bani gheață au luat de la 
Vătafu, ci mobilă, dar n-o 
mai au, că tot felul de îm
prejurări i-ar fi silit s-o 
vîndă etc. etc.

Și poate n-ar fi lipsit 
mult ca asistenței să 1 se 
fringă inima de compasiu
ne pentru necazurile unor 
bieți oameni care și-au tot 
schimbat la cîțiva ani mo
bila din casă, dacă... Dacă 
n-ar fi fost pe masa Instan

ței cele 10 volume groase 
ale dosarului, dacă în sală 
ar fi fost și o altă asistență 
în afara aceleia compuse 
(credem că nu exagerăm) 
în exclusivitate din cei im
plicați în proces și rudele 
lor. Adăugăm acestei con
statări precizarea că fapte
le s-au petrecut la Slobo
zia, iar judecata la Călă
rași (sediul instanței). Știm 
că din punct de vedere 
procedural nu era deloc 
ușor, dar oare nu justifica 
acest proces un plus de pu
blicitate, măcar faza finală 
să se fi consumat acolo. în 
orașul și în fața acelora 
care l-au văzut ani în șir 
pe Vătafu împăunîndu-se 
ca un vătaf pe moșie și 
servind clienții pe sprin
ceană 7

Ne este greu să credem 
contrariul. O asemenea mă
sură ar fi fost și în confor
mitate cu legea și în spiri
tul documentelor de partid 
care stabilesc ca dezbaterea 
unor asemenea procese să 
aibă loc acolo unde s-au 
petrecut faptele, în fața oa
menilor muncii, înaintea 
cărora cei care au nesocotit 
legea și normele Codului 
nostru etic au un motiv în 
plus să se simtă răspunză
tori.

Și, sperăm, odată cu fi
nalizarea dezbaterilor ju
diciare, comitetul județean 
de partid va găsi toate ar
gumentele necesare pentru 
a face, în sfîrșit, lumină 
deplină în privința tuturor 
celor implicați într-un fel 
sau altul în proces. A uno
ra care nu s-au sfiit să ac
cepte avantajele cînd le-au 
fost oferite, a altora care 
din neglijență și superfi
cialitate nu și-au făcut da
toria. Pentru a face să se 
prăbușească eșafodajul ne
cinstei.

Fiindcă așa o cer exigen
țele moralei noastre, modul 
comunist de acțiune. Fiind
că lumina adevărului tre
buie să fie puternică și ne
cruțătoare.

Dinu POPESCU
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DE „ZIUA RECOLTEI"

raportează succese de seamă
„Gustul" 

producțiilor mari 
s-a dobândit 
prin muncă 

făcută cu pasiune 
și pricepere

Se extind metodele avansate de industrializare
a lucrărilor în construcția de locuințe, 9

Propunîndu-și să contribuie la cunoașterea și promovarea experien
ței înaintate în economie — sarcină majoră subliniată de secretarul 
general al partidului — ziarul nostru a publicat în numărul 10 922 din 
1 octombrie a.c. un articol intitulat : „O metodă avansată pentru acce
lerarea construcțiilor de locuințe. Tovarăși proiectanti si constructori, 
promovați cu mai mult curaj si generalizați TEHNOLOGIA CONVEIER!". 
în cadrul articolului se prezentau experiența în acest domeniu a între
prinderii de construcții-montaj din județul Neamț, avantajele practice 
și concrete ale acestei metode înaintate. între care : timpul de execu
ție al fiecărui apartament se reduce cu 40 la sută, se lucrează cu echipe 
de montori și fără zidari, iar la fațade volumul manoperei se micșo
rează de 10 ori s.a. Cum a fost primită si preluată această tehnologie 
modernă de către constructorii de pe alte șantiere. în scopul creșterii, 
substanțiale a ritmului de lucru la realizarea noilor locuințe 1

BACĂU

75 la sută din noile locuințe — 
prin „tehnologia conveier"

SCURT BILANȚ 
AL HĂRNICIEI
Mecanizatorii din I.A.S. si S.MJA.. membrii coope

rativelor agricole, toti oamenii muncii din agricultură 
depun eforturi, .pentru a încheia grabnic însămîntările 
si strîngerea recoltei. în cinstea „Zilei recoltei" ei ra
portează succese de seamă.

Argeș. „Ziua recoltei", care în acest an se săr

bătorește la Pitești, este întîmpinată de lucrătorii de 
pe ogoarele județului Argeș cu realizări notabile, rod 
al unei temeinice organizări a muncii. Astfel, porum
bul a fost strîns de pe întreaga suprafață de 40 514 
hectare; s-a încheiat recoltatul fructelor; planul la lap
tele de vacă pe întregul an, însumînd 215 000 hi, a fost 
în întregime îndeplinit. Livrările la fondul de stat la 
principalele produse s-au realizat si depășit după cum 
urmează: grîu — 145 la sută; orz — 127 la sută; floa- 
rea-soarelui — 114 la sută; lapte — 122 la sută; carne 
— 101 la sută ; porumb — 100 la sută. Munca pe 
ogoare continuă cu intensitate. Se execută lucrări de 
scarificare ,a solurilor podzolice și se fac arături de 
toamnă. (Gh. Cîrstea).Vaslui. Oamenii muncii din agricultura județului

participă la sărbătoarea recoltei cu satisfacția îndrep
tățită că au reușit să încheie in timpul optim lucrări 
de maximă importantă. Concomitent cu semănatul, 
lucrare care s-a încheiat pe întreaga suprafață de 
72 000 hectare, mecanizatorii din S.M.A. au executat 
arături de toamnă pe suprafețele recent eliberate de 
culturile tîrzii, însumînd circa 38 000 ha. Preocuparea stă
ruitoare pentru strîngerea grabnică a recoltei manifes
tată de locuitorii satelor, cărora li s-au alăturat și nu
meroși oameni ai muncii din întreprinderi si insti
tuții. a făcut ca vasluienii să încheie recoltatul la 
soia, cartofi, struguri. Porumbul a fost strîns de pe 
aproape 60 000 ha din cele circa 85 000 ha în coope
rativele agricole si 12 000 ha din planul de 16 265 în 
I.A.S. Sfecla de zahăr a mai rămas de recoltat pe 
mai puțin de 400 ha. (Crăciun Lăluci).

ByZQU cursul săptămînii care a trecut, lu
crătorii ogoarelor buzoiene au încheiat însămînțarea pă- 
ioaselor si culturilor de masă verde pe cele 80 200 ha. 
Aceasta a permis dirijarea unui important nu
măr de mașini la recoltarea porumbului si la 
transportul produselor în bazele de recepție. Cu
lesul porumbului s-a încheiat în întreprinderile agri
cole de stat pe suprafața cultivată de 6 900 ha. iar 
in cooperativele agricole recolta a fost strînsă de pe 
49 500 hectare — 80 la sută din suprafața cultivată. 
La recoltat sînt mobilizați toti cooperatorii atit din 
fermele vegetale, cit si cei din levumicultură sau viti
cultură. într-o serie de cooperative agricole, printre 
care Padina. Cochirleanca. Stîlpu. Cîrligu s-a inten
sificat considerabil ritmul recoltării sfeclei de zahăr. 
Din cele 12 500 ha cultivate în cooperativele agricole, 
sfecla de zahăr de pe suprafața de 10 300 ha a fost scoa
să. transportată la baze si însilozată. Cu viteza atinsă 
acum, de 300 ha la zi. lucrarea urmează să se încheie 
în 8—9 zile bune de lucru. (Mihai Bâzu).

Sstu IVIar© °ameniimuncii rornâni>rriaghiar’' 
germani și de alte naționalități din agricultura județului 
Satu Mare întîmpină „Ziua recoltei" cu remarcabile 
succese. Astfel, în cursul zilei de vineri s-a încheiat 
semănatul culturilor de toamnă De cele 75 840 hectare 
planificate, din care peste 57 000 hectare cu grîu și 
secară. De asemenea, s-a recoltat întreaga suprafață 
de 4 340 hectare cu floarea-soarelui, mai bine de ju
mătate din suprafața de 81 250 hectare cu porumb și 
peste 80 la sută din suprafața de 4 000 hectare cu 
sfeclă de zahăr. Acestui bîlant fructuos i se adaugă 
realizările bune în domeniul zootehniei. Astfel, pe baza 
rezultatelor obținute pînă în prezent. în sectorul coope
ratist, la producția de lapte se prelimină depășirea pla
nului anual la producția marfă cu peste 5 000 hl, pro
ducția urmînd să fie cu 35 000 hl mai mare 
decit anul trecut. Sporul se datorește în prin
cipal îmbunătățirii substanțiale cantitative si calita
tive a furajării animalelor. în special pe seama creș
terii volumului de furaje sub formă de semisiloz. 
(Octav Grumeza).

Despre tractoriștii, ingi
nerii, îngrijitorii de animale 
din fermele zootehnice de 
la I.A.S. Balaciu. județul 
Ialomița, se spune mai în 
glumă, mai în serios că „au 
prins gustul producțiilor 
mari". Acest „gust" se înte
meiază pe muncă stăruitoa
re, pe tehnică si calcul, pe 
dragoste de meserie. Pentru 
că numai cu „gustul", cu 
intențiile nemărturisite sau 
declarate nu se umplu silo
zurile. Lucrătorii din aceas
tă unitate fruntașă a agri
culturii de stat au înțeles 
bine zicala care circulă prin 
Bărăgan: „Sacul gol nu 
stă în picioare".

Ce „greutate" au faptele 
lor ? Să concretizăm: 720 
de vagoane de grîu, po
rumb, floarea-soarelui — 
la această din urmă cultură 
s-au obținut 3 700 kg la hec
tar pe terenuri neirigate — 
1 000 hl lapte, 400 tone 
carne, cantităti care vor mai 
crește pînă la sfîrșitul anu
lui; toate acestea 
peste plan și cu 
cheltuieli ’ mai 
mici cu 2,5 mi
lioane lei de- 
cît s-a prevă
zut. Zgîrciți la 
vorbă, ori de 
cîte ori sînt în
trebați cum au 
ajuns să dea țării ase
menea cantități de pro
duse. oamenii din Balaciu 
răspund printr-un singur 
cuvînt: munca. Apoi, din 
vorbă în vorbă, afli că, de 
fapt, pentru ei munca în
seamnă deopotrivă dragoste 
de pămînt, de meseria de 
agricultor, înseamnă știință 
si tehnică, pasiune si mai 
ales răspundere.

în general, în Bărăgan, 
pămîntul este bun. Dar sînt 
si zone cu terenuri sărătu- 
rate, unde trebuie să se facă 
desecări, scarificări. subso- 
lări, fertilizări. Prin anii 
1972—1973, la Balaciu. 400 
hectare erau arate si semă
nate în fiecare toamnă, 
dar vara, la recoltat, se 
strîngea prea puțin de pe 
această suprafață. în acest 
an. pe cernoziomul cio- 
colatiu, care începuse să se 
albească, s-au obținut 6 000 
kg de grîu, 4 700 kg orz, 
8 000 kg porumb la hectar. 
„Pămîntul răspunde prin 
recolte mari numai cînd îi 
dai tot ce are nevoie. Or. ca 
să ajungi aici trebuie să-l 
cunoști bine, să-1 calci cu 
piciorul, solă cu solă. Și asta 
nu se face într-un an-doi“ 
— spunea inginerul Vadim 
Rusu, directorul întreprin
derii. •

Stîrnind nori de praf, 
tractoarele trag din greu pe 
pămîntul uscat si bolovă
nos: arătură, 2—3 discuiri, 
nivelare. Ne aflăm la ferma 
nr. 6, condusă de tehnicia
nul Dumitru Turea, unul 
din veteranii I.A.S-ului. 
Tractoristul Marin Ioniță 
seamănă orz din soiul „Mi
raj", care în vară a dat 
5 768 kg la hectar. Pe ace
eași tarla. Emil Bucur dis- 
cuiește si nivelează. Băieții 
au înțeles bine că Ia neiri
gat orice greșeală tehnică 
nu mai poate fi corectată. 
Se fertilizează. Tot cîmpul 
e plin de z saci cu îngră
șăminte. De la șeful fermei 
aflăm mecanismul compli
cat al fertilizării, care e 
de fapt secretul producțiilor 
mari cu cheltuieli minime.

La I.A.S. 
Balaciu- 
lalomița

„Eficientă înseamnă să scoți 
recolte cît mai mari din a- 
celeași cantităti de îngrășă
minte. Cum 1 Pentru aceas
ta nu trebuie să dai îngră
șăminte „în medie la hec
tar", ci exact cît este ne
voie pe fiecare parcelă și 
cind cere planta".

La ferma nr. 2. condusă de 
ing. Costică Ichim, pe tere
nurile semănate cu grîu se 
mai văd ici și colo bolovani, 
dar mai bine nu se putea 
după uscăciunea din vară. 
Din spusele șefului de fermă 
aflăm că au fost însămîn- 
țate 400 hectare cu soiul 
„Ileana" si mai sînt de se
mănat 100 ha cu soiul „Iu- 
lia". Sfetnicul si primul co
laborator al inginerului, 
mecanicul de întreținere 
Dincă Pândele, intrerupe 
discuția cu o nemulțumire: 
„Dacă se repara mai re
pede tractorul „A—1 800", 
pînă acum eram gata cu 
semănatul". Nea Dincă, 
care lucrează pe tractoare 

de peste 28 de 
ani, a îndrăgit 
ultima creație a 
industriei craio- 
vene de tractoa
re: are suspen
sie. frine bune și 
apoi are... 180 de 
cai putere. Bio
grafia lui de 

tractorist urmează evoluția 
istoriei tractorului româ
nesc. A lucrat din 1950 pe 
toate tipurile de tractoare 
pe care Ie înșiră cu pre
cizie. Și el nu este sin
gurul cu această biografie. 
Ion Dobre, Petre Sandu, 
Gheorghe Panait. Cristache 
Drăcșlneanu s.a. au și ei 
stagii vechi de muncă. Dar 
cel mai vechi e Costică Ma
rin. de puțină vreme șofer, 
cunoscut în tot satul sub 
numele de „nea Costică 
Dait" (după tractorul 
„Deutz". pe care lucra 
în ’48).

La Balaciu, oamenii în
vață. învață mereu. Și 
muncitorii. si inginerii. 
„După facultate, spunea 
inginerul-șef al unită
ții, știi doar să cauți 
în cărți. Aici se lucrează 
direct cu oamenii, si ca să 
îi convingi trebuie să le 
cîștigi încrederea. Mai sînt 
si unii obișnuiti să mun
cească numai cind treburile 
merg bine. Cum dau de 
greu, voiajorii, amatorii de 
promenadă pe asfalt abdică 
de la tot". Era, cu ani în 
urmă, un medic veterinar 
la ferma de vaci care se 
gîndea tot timpul la tren. 
A plecat. Nu-i plăcea me
seria. Un alt caz a fost re
zolvat cu folos pentru uni
tate si pentru cel în cauză. 
Tehnicianul Ion Pelin, de 
la ferma de vaci, era tot 
timpul printre tractoare 
si-si neglija meseria lui. S-a 
hotărît să fie dat acolo un- 
de-i plăcea, la ferma vege
tală. Acum este printre cei 
mai buni șefi de fermă. A 
vrut să intre în ritm, a 
fost ajutat și a izbutit.

La I.A.S, Balaciu. acum, 
cînd roadele anului sînt în 
hambare, oamenii, care au 
prins „gustul" producțiilor 
mari, vorbesc de primăvară 
pun baze solide recoltelor 
sporite din anul viitor.

Lucian C1UBOTARU

Constructorii din județul Bacău 
și-au propus ca cel puțin 75 la sută 
din numărul apartamentelor planifi
cate să fie construite, în anii urmă
tori. prin utilizarea panourilor mari 
și a fațadelor finisate realizate pe 
baza „tehnologiei convsier". în acest 
scop, la Bacău se află în plină con
strucție o modernă bază de produc
ție care va fabrica anual circa 85 000 
mc de prefabricate. Aici se va lu
cra după „tehnologia conveier cu tu
nel". fapt ce va duce la creșterea 
capacității de producție cu 15—16 mc 
pe metru pătrat de hală. Totodată, 
pe lingă o serie de șantiere de locu
ințe. se află în stadiul de organizare 
platforme unde se vor realiza plan- 
șee si panouri de fațadă. Două din
tre aceste platforme au si fost date 
în exploatare. Panourile de fațadă

realizate aici sînt lucrate din beton 
aparent, cu motive specifice arhitec
turii locale.

Industrializarea construcțiilor re
prezintă, fără îndoială, unul din e- 
lementele de progres tehnic care a- 
sigură un ritm rapid de lucru si o 
calitate deosebită a locuințelor. Toc
mai de aceea, specialiștii trustului 
sînt mereu preocupați de perfecțio
narea tehnologiilor. Concomitent cu 
folosirea panourilor mari, se acțio
nează energic pentru industrializa
rea realizării betonului monolit atit 
la structura de rezistentă, cît și la 
„cota zero". în cartierul Cremenea, 
bunăoară, această metodă se aplică 
cu mult succes. Echipa condusă de 
Dumitru Cercel, formată doar din 16 
oameni, reușește să înalte cîte un 
apartament pe zi. Organizîndu-și

munca în două schimburi si avînd 
asigurate utilajele si materialele ne
cesare. constructorii din această for
mație de lucru au ridicat intr-o lună 
două blocuri-colt de 15 apartamente 
fiecare. Se obține un ritm înalt de 
lucru, dar si o calitate bună a locu
ințelor. Pentru că. folosind cofraje- 
le metalice si betoanele fluide, con
structorii au redus aproape complet 
lucrările de finisaj. Alături, la com
plexul de locuințe Garofita. con
structorii conduși de maistrul Mihai 
Pal au reușit să industrializeze toate 
lucrările de Ia „cota zero". Prin fo
losirea cofrajelor modulate, ei au 
sporit productivitatea muncii cu cir
ca 30 la sută și au înlăturat complet 
materialul lemnos. De remarcat că 
peste tot. pe șantierele băcăuane, 
structurile de rezistentă ale noilor 
blocuri și o mare parte din lucrările 
de la „cota zero" se realizează în 
două schimburi. Pe lingă creșterea 
vitezei de execuție, aceasta asigură 
și o folosire mai completă a maca
ralelor. excavatoarelor, buldozerelor, 
stațiilor de betoane și altor utilaje. 
Toate acestea au permis ca ritmul 
de lucru să sporească de la un tri
mestru la altul. Dacă în primul tri
mestru s-a realizat doar 18,3 la sută 
din planul anual. în trimestrul III 
s-a ajuns la 28 la sută. Ca urmare, 
au fost terminate si predate benefi-

TULCEA

ciarilor înainte de termen blocuri 
cu aproape 100 de apartamente.

Zilele acestea, la Bacău a înce
put construcția unui nou ansamblu 
de locuințe : Republicii II. care va 
avea peste 4 000 de apartamente. 
Multe dintre acestea vor fi realizate 
din panouri mari cu fațade gata fi
nisate. după „tehnologia conveier". 
învățînd din experiența vecinilor 
din județul Neamț, conducerea trus
tului băcăuan a luat toate măsurile 
pentru buna organizare a muncii, 
pentru asigurarea forțelor umane și 
a materialelor necesare noilor șan
tiere. Merită amintite dintre acestea 
predarea documentației, creșterea 
numărului constructorilor cu încă a- 
proape 500 de oameni. calificarea 
altor 700, perfecționarea șefilor de 
echipe și a maiștrilor ș.a. Directorul 
trustului ne-a vorbit și despre pre
ocupările care există pentru conti
nua îmbunătățire a organizării și 
programării producției. folosirea 
completă a utilajelor, antrenarea tu
turor specialiștilor la rezolvarea 
unor probleme majore de producție, 
detașarea temporară pe șantiere a u- 
nor ingineri și tehnicieni din ca
drul trustului. Permanent se caută 
căi. posibilități tehnice si organiza
torice care să ducă Ia obținerea unor 
randamente m'ai mari, la o efițiență 
mai bună în construcția de locuințe.

Un angajament: Șantierele-adevărate 
uzine de montaj al apartamentelor

(Urmare din pag. I)
dă astăzi economiei națio
nale, anual, mii de combi
ne autopropulsate pentru 
recoltat furaje, de prese de 
balotat paie, de remorci 
auto șl reductoare.

într-o altă vreme In care 
apa se scotea de la 100 de 
metri adîncime cu scripe- 
tele. cînd nu se știa că 
purtată pe țevi de plastic 
ar fi putut semăna viață 
pe pămîntul tare ca fie
rul... Pămîntul pe care co
pitele oilor îl măcinau mă
runt în valuri de praf 
pe care vîntul le purta de 
colo-colo. In praful acela 
zăceau forțele capabile să 
scoată la lumină minunile 
ușor pudrate cu galben și 
roșu numite piersici. Di
minețile de toamnă se tre
zeau pe aici cu cețuri la 
suprafața apelor stătute... 
Cețurile, dimineața, ca a- 
cum în octombrie, au ră
mas. Dar ele se anină de 
frunzele viilor. Fiecare bu

tuc de vie este o sondă 
extrăgînd din pămîntul 
Medgidiei dulceața ascun
să, depozitînd-o în rezer
voarele ciorchinilor. Din 
praful alb, din pămîntul 
uscat ca fierul, producă
tor de spin, de mărăcine 
si de rug de mure, se naște 
o licoare a cărei bunătate 
este pe măsura Cotnariului.

Pentru ca natura să fie 
corectată, pentru ca să 
apară podgorii si livezi, 
pentru ca apa sănătoasă 
ascunsă la sute de metri 
sub pămînt să tîsnească la 
lumină, pentru ca aici să 
se dureze nu cărămizi din 
pămînt uscate la soare ci 
ciment fin. bun pentru be
toane. pentru ca să se nas
că mașini complicate în 
procese tehnologice mo
deme. pentru ca să se 
ridice din beton si sticlă 
un oraș, nu pentru șapte 
mii de locuitori ci pentru 
patruzeci de mii. a trebuit 
să se petreacă o răsturnare 
din străfunduri. Această

Aspect din secția bobina) a întreprinderii de mașini electrice din București

SPIRITUL DE ECONOMIE

„Tehnologia conveier" nu a fost și 
nu este încă aplicată pînă acum pe 
șantierele construcțiilor de locuințe 
din județul Tulcea. însă, avind în 
vedere volumul mare de lucrări de 
construcții-montaj pe care il are de 
realizat județul în acest cincinal, 
experiența întreprinderii județene 
Neamț de constructii-montai privind 
utilizarea panourilor mari prefabri
cate si a fațadelor gata finisate în 
construcțiile de locuințe va fi pre
luată creator. La secția din Tulcea a 
întreprinderii de prefabricate de 
beton Galați se află în construcție o 
linie conveier care va intra în func
țiune în anul 1978.

— Acum, după ce ne-am convins 
de eficienta acestei tehnologii, ne-a 
relatat tovarășul inginer Ioan Gabriel 
Meiu, șeful secției, am hotărît ur
gentarea aplicării ei. într-o primă 
etapă, ne-am organizat procesul teh
nologic pentru realizarea fațadelor 
gata finisate, a căror producție va 
începe în cursul lunii octombrie. 
Avem tiparele si celelalte materiale 
necesare. Este însă o tehnologie 
nouă și trebuie să formăm oamenii, 
să-i pregătim temeinic. Dar. încă din 
această etapă, noi preluăm creator 
experiența județului Neamț. în sen
sul că vom finisa fațadele cu mar- 
moroc, material produs la fabrica 
„Marmura" din Tulcea. Asigurind pa
rametrii funcționali proiectați pentru 
aceste fațade, avem curajul să-i pro-

vocăm la întrecere ne colegii din ju
dețul Neamț în ceea ce privește as
pectul lor estetic.

De menționat este și faptul că. la 
introducerea în fabricație a fațadelor 
gata finisate, specialiștii secției1 au 
colaborat rodnic cu cei ai întreprin
derii de construcții-montaj a jude
țului, au stabilit împreună dera'hle 
funcționale și estetice. Introducerea 
„tehnologiei conveier" este legată de 
dezvoltarea secției de prefabricate 
din Tulcea. Ca urmare. în luna de
cembrie a.c. aici se va trece la pro
ducerea structurilor integral prefa
bricate, în anul 1978 va intra în ex
ploatare prima linie conveier. pen
tru ca în perspectivă secția să ajun
gă la o producție de 90 000 mc pre
fabricate pe an.

Am reținut — pentru a reveni 
după un timp — angajamentul șe
fului secției din Tulcea a > întreprin
derii de prefabricate de beton din 
Galați :

— în următoarele cîteva luni, 
prin producția noastră, vom da con
structorilor posibilitatea să transfor
me șantierele în adevărate uzine de 
montaj, să elimine din activitatea 
lor procesele umede, pentru a con
strui mai repede, mai bine, mai e- 
conomic.

E. MIHAILESCU 
Gheorcțhe BALTĂ 
corespondenții „Scînteii"

(Urmare dîn pag. I)
va spori considerabil, lărgirea posi
bilităților de economisire bazîndu-se 
pe creșterea veniturilor, în primul 
rind a veniturilor directe.

Un factor de prim ordin al dezvol
tării acțiunii de economisire îl con
stituie încrederea populației în mo
neda noastră națională. în timp ce 
în multe țări ale lumii au avut și au 
loc mari perturbări — deprecieri mo
netare, inflație accelerată etc. — leul 
românesc a rămas stabil, și-a păstrat 
puterea. Este concludent faptul că, în 
întregul cincinal 1976—1980, indicele 
prețurilor cu amănuntul și al tarife
lor va creste cu numai 6 la sută, ceea 
ce înseamnă o medie anuală de 1 la 
sută, față de 10, de 20 și chiar de 30 
la sută cît reprezintă creșterea anua
lă a prețurilor in unele țări. Dezvol
tarea acțiunii de economisire este sti
mulată și de avantajele, cunoscute de 
public, ale depunerii disponibilități
lor la C.E.C. : siguranța, fructificarea 
lor sub forma dobînzilor, par
ticiparea la trageri de cîștiguri. 
asigurarea secretului depunerilor, 
promptitudinea în efectuarea opera
țiunilor etc.

Fără îndoială, ideea de economi
sire s-a încetățenit tot mai mult în 
conștiința, în modul de viață al oa
menilor muncii din țara noastră. Fi
rea înțeleaptă a românului l-a de
terminat din totdeauna să fie bun 
gospodar, să fie econom, dar condi
țiile societății burgheze au degradat 
semnificațiile economisirii. Socialis
mul, cu înaltele sale principii, a re
dat economisirii nobilele sale semni
ficații. a imbogățit-o cu noi valențe 
sociale. Desigur, nu se poate nega 
că mai există cetățeni ai tării noas
tre care nu se comportă ea buni gos
podari ai propriilor lor resurse. Ase
menea atitudini sînt dăunătoare pro
priilor lor interese și intereselor în
tregii societăți, întrucit este ușor de 
presupus că cine nu știe să-și chiver
nisească propriile resurse nu va ști 
să le gospodărească nici pe cele pe

care i le-a încredințat societatea. De 
aceea, să intensificăm acțiunea de 
educare a cetățenilor, îndeosebi a ti
neretului, la orașe și sate, în între
prinderi, instituții, cooperative agri
cole, în școli, în familie, pentru a 
sădi în conștiința fiecărui om al 
muncii adevărul axiomatic că spiri
tul de economisire trebuie să fie pre
zent, atît la locul de muncă, cit și în 
propriul cămin.

în înțelegerea necesității dezvoltă
rii acțiunii de economisire trebuie 
avut în vedere și faptul că prin atra
gerea temporară a disponibilităților 
bănești ale populației se creează re
sursele necesare acordării, de către 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
a creditelor pentru construcția de lo
cuințe proprietate personală și pen
tru cumpărarea de locuințe din fon
dul de stat. Astfel, numai în interva
lul 1 ianuarie 1976—30 septembrie 
1977 s-au acordat aproape 54 mii 
credite pentru acoperirea avansului 
și peste 100 mii credite pe termen 
lung, soldul creditelor acordate popu
lației urmînd să reprezinte, la finele 
anului în curs, peste 22 miliarde iei. 
Este știut, de asemenea, că o parte 
din depunerile populației este folo
sită temporar ca resursă de credi
tare, de către bănci, a întreprinderi
lor economice, contribuind la dez
voltarea economică, la sporirea ve
nitului național, la creșterea avuției 
naționale. Fiecare om al muncii 
poate să fie mîndru că prin depu
nerea sa la C.E.C. sprijină pe altul 
să-și creeze un cămin confortabil, 
contribuind, totodată. în calitatea sa 
de proprietar și de producător al 
bunurilor societății, la sporirea avu
ției naționale.

Evident, îndemnul fierbinte, che
marea vibrantă a secretarului gene
ral al partidului pentru introducerea 
unui sever regim de economii se re
feră și la banii proprii pe care 
îi gospodărește fiecare cetățean. 
Spiritul de economie trebuie să fie 
deci o componentă de bază a ordind 
și disciplinei în societate, în fami
lie, în viața personală.

— CONTRASTE —
Cînd gindești și acționezi gospodărește

Orașul clădit din 
ciment de Medgidia

răsturnare din străfunduri, 
de ordin social si econo
mic în primul rind, a for
jat înainte de toate un 
material uman cu totul 
aparte. Dincolo de dimen
siunea lucrurilor, de exis
tenta lor impresionantă — 
uzine, fabrici, explozia al
tei naturi, generoasă, sur
prinzătoare pe un pămint 
căruia nu i se bănuiau po
tentele — apare strălucitor 
chipul pionierului în des
țelenire. pentru că desțe
lenirea a fost.

în colocviul nocturn cu 
primarul locului, care si el 
s-a numărat printre primii 
constructori acum două de
cenii. discuția s-a oprit 
asupra oamenilor care au 
început, au continuat și 
continuă metamorfoza Med

gidiei. Construiau, dar nu 
observau cum se constru
iesc pe ei înșiși. Iar cel 
mai complicat, mai fin 
proces de construcție pe 
care comuniștii l-au de
clanșat acesta era 1 Se 
adunaseră mii de inteli
gente atît de diverse — 
spre Medgidia s-au în
dreptat o parte din brațele 
de muncă din satele din 
jur eliberate de truda 
cîmpului prin puternica 
mecanizare a agriculturii. 
Au fost brațe de muncă la 
început, dar pe măsură ce 
intrau în bătălia pentru 
ridicarea orașului de la 
mijlocul văii se transfor
mau în tot atîtea energii 
umane creatoare care-și 
modificau ele însele struc
tura. Un stimulent mira

culos — dorința de a re
construi si a construi — 
i-a solicitat imperios să 
caute si să găsească în ei 
ceea ce nici nu bănuiau 
că posedă : forța de a da 
viată uzinelor, de a face 
agricultură cu totul nouă, 
deci de a da viată unui 
pămînt care părea mort. 
Copiii lor au pornit de la 
această treaptă si cred că 
este normal să fie așa. Si 
este normal 1

Amintirile celor de vîr- 
stă mijlocie au o anumită 
nostalgie a întîmnlărilor 

' care stau la începutul nou
lui destin al urbei lor — 
lipsurile, greutățile apar 
aureolate, dar ei nu stăruie 
asupra acestora. Nu stă
ruie pentru că au în ve
dere. pentru viitorul imi
nent. alte planuri, noi, 
care dau orașului certitu
dinea altui salt. Se con
struiește în continuare — 
vor apărea noi cartiere mo
derne. vor termina cana
lizarea și asfaltarea, vor

ridica o nouă fabrică de 
ciment, alta de zahăr — 
este drumul firesc pe care 
merge fiecare localitate 
de pe pămîntul tării. Ora
șul. care oină la un mo
ment dat s-a dezvoltat in
tr-un cerc mereu mai larg, 
va creste — prin noile 
construcții, spre înălțime, 
împrejurimile lui sînt păs
trate cu sfințenie pentru a 
crea si recrea viata vege
tală. Gîndul oamenilor de 
aici în felul acesta se ro
tunjește mereu. Fiecare 
dimineață este încărcată 
cu noutăti care circulă ra
pid de la un capăt la al
tul al orașului, în centru.' 
acestor noutăti se plasea
ză munca lor la strung, la 
freză, la gura marilor cup
toare ale cimentului. Fie
care noutate este ca o bri
ză marină sosită pînă aici 
în clipa în care Medgidia 
este conștientă că este 
încă în continuare un mare 
șantier.

Colectivul întreprin
derii de scule din 
Rîsnov a acumulat o 
bogată experiență în 
acțiunea de valorifica
re a metalului, de re
ducere a consumurilor 
specifice. Rezultatul ? 
în acest an a înregis
trat. pînă la această 
dată, o economie eva
luată la peste 1.5 mi
lioane lei. Căile folo
site sînt ne cît de gos
podărești. pe atît de e- 
ficiente. Astfel, dînd 
viată unor propuneri 
ale muncitorilor, con
siliul oamenilor mun
cii a dispus organiza
rea unui sector specia-

Un milion
Aproape că nu-j de 

crezut I întreaga curte 
a secției de fabricație 
aparate de măsură si 
control Ploiești (aparți- 
nînd grupului de șan
tiere constructii-mon- 
taie si reparații în in
dustria chimică din a- 
ceeasi localitate) este 
Dlină de utilaje ce au 
fost, pînă nu de mult, 
nou-nouțe : cuptoare 
de uscat electrozi și 
tablouri de distribu
ție electrică. Toate au 
acum vizibile sem
ne de degradare. Scrip
tele contabile arată că 
toate cele aproape 100 
de utilaje. în valoare de 
peste 1 200 000 lei, a- 
parțin forului tutelar, 
adică Trustului de con- 
structii-montaje si re
parații în industria 
chimică București 
(T.C.M.R.I.C.). El le-a 
comandat în 1976. pre
cum si Ia începutul a- 
nului acestuia cu ter
mene ferme de livra
re : trimestrul I. Tot 
el le-a plătit (am gă
sit facturi achitate în 
valoare de peste 
1 160 000 lei). După

lizat în prelucrarea re
buturilor recuperabi
le si a deșeurilor me
talice. După sortare, 
acestea sînt supuse u- 
nor operații obișnuite 
de prelucrare si rein
troduse în circuitul 
productiv ca oiese. 
primind calificativul 
„bune". Pe această 
cale se economisesc 
lunar. în medie. 12 
tone de otel special. în 
plus, din dorința de a 
spori continuu econo
miile materiale, a fost 
introdusă recent teh
nologia sudurii orin 
frecare, care a înlo
cuit cu succes nroce-

deul electric clasic. în 
acest scop, prin auto- 
utilare. au fost con
struite în întreprinde
re mașini speciale de 
sudură. Eficienta noii 
tehnologii constă în 
reducerea cu 50 la sută 
a consumului de elec
trozi si de circa sase 
ori a celui de energie 
electrică. Nu întâmplă
tor deci. graficele 
consumurilor materia
le ale întreprinderii 
din Rîsnov menționea
ză că. de la începutul 
anului, au fost econo
misite mai mult de 
200 tone metal si în
semnate cantităti de 
alte materiale.

ruginește... intr-o curte
ce însă le-a Plătit, a 
uitat să-si anunțe gru
purile subalterne din 
tară să le ridice, să le 
folosească. „Noi. ne-a 
spus secretarul comi
tetului de partid. Con- 
stantin Marinică. de la 
secția de fabricație a- 
mintită. chiar dacă am 
încasat banii, n-am 
putut privi nepăsători 
cum se degradează u- 
tilaiele lucrate cu atî- 
ta rîvnă de muncitorii 
noștri. Am pus mina 
Pe telefon, am vorbit 
cu directorul adjunct 
Anghel Rădulescu. cu 
alte cadre de condu
cere de la trust, rugîn- 
du-i să ia măsuri de 
urgentă. Am insistat 
chiar si la secretarul 
comitetului de partid 
din trust. Dună cum 
vedeți insă, nimic nu 
s-a întreprins oină a- 
cum. M-am hotărît să 
pornesc zilele acestea 
la București. Căci, iată, 
vine iarna, vine zăpa
da. si e păcat de ase
menea utilaje va
loroase".

Am căutat să aflăm 
si opinia contabilului-

sef de la gruoul de 
șantiere ploieștean, to
varășul Ion Stoica. El 
ne-a sous același lu
cru : insistente si iar 
insistente la forul de 
resort. Dar fără rezul
tat. „Eu chiar mă mir. 
spunea contabilul-sef. 
cum de trece cu ve
derea controlul finan
ciar intern al trustu
lui o asemenea situa
ție?". Intr-adevăr, este 
de neînțeles cum or
ganele de control n-au 
luat măsuri. Dar si mai 
de neînțeles este fap
tul că factorii de 
răspundere de la 
T.C.M.R.I.C. București 
nu răspund la semna
lele insistente ce li se 
adresează. Au oare 
motive temeinice care 
să justifice această si
tuație (dacă există a- 
semenea motive de ce 
nu le explică ?) sau 
starea de lucruri a- 
mintită se menține 
pentru că sutele de 
mii de lei irosiți prin 
nefolosirea utilajelor 
respective nu le-au vi
zat cu nimic buzuna
rele, răspunderea ma
terială ?

„Somnul11 utilajelor naște pagubă
Pe șantierele Trus

tului de construcții in
dustriale din Timi
șoara, în acest an 
indicii de folosire a 
principalelor utilaje de 
construcții arată după 
cum urmează: 50 la 
sută Ia excavatoare, 51 
la sută la buldozere. 
54 Ia sută la betoniere, 
66 la sută la automa

carale, 67 la sută la 
macarale-turn, 68 la 
sută la centrale de be
ton. Este foarte posibil 
ca, datorită acestor 
procente, trustul timi
șorean să dețină tristul 
„record" de codaș în 
domeniul gradului de 
utilizare a mijloacelor 
tehnice de construcții. 
50—60 la sută din timp

utilajele lucrează, si 
40—50 la sută sînt în 
...concediu. Coeficien
tul de schimb la uti
lajele amintite este de 
1,3—1,7, față de 2,5 cît 
s-a planificat. Dar de ce 
pierderi pe banii sta
tului ? în această pri
vință, răspunsul la în
trebare trebuie să fie 
clar, fără echivoc.
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în întreaga tară
CONTINUĂ ADUNĂRILE PENTRU

DESEMNAREA CANDIDATILOR
IlfOV. I" 001,511113 Brănești, loca

litate care prin hărnicia oamenilor 
ei iși îmbogățește an de an zestrea 
edili tar-gospodărească — magazine 
moderne, edificii noi pentru liceele și 
școlile generale, un mare număr de 
case noi etc. — au fost prezentate 
pină acum, din partea Frontului Uni
tății Socialiste. 20 de candidaturi in 
zece din cele 21 de circumscripții 
electorale. In adunarea cetățenilor din 
circumscripția nr. 8 au fost depuse 
candidaturile cooperatoarelor Gațe 
Florica și Vangu Constanța, despre 
munca și hărnicia cărora participanții 
la adunare au avut numai cuvinte de 
laudă, susținîndu-le și totodată anga- 
jîndu-se ca alături de ele să desfă
șoare o intensă activitate gospodă
rească. în circumscripția nr. 1, în care 
candidează din partea Frontului Uni
tății Socialiste tehnicianul electrome
canic Marin Liscan, secretarul comi
tetului U T.C. din comună, și tehnicia
nul mecanic Liviu Nistea, susținînd 
candidaturile făcute, cetățenii partici- 
panți la adunare au aprobat în unani
mitate propunerea prof. Dragoș Gher
man ca încă din această perioadă 
premergătoare alegerilor de deputațl 
în consiliile populare să contribuie 
benevol și să participe cu toții la lu
crările de introducere a apei potabile 
In centrul civic al comunei. în adu
narea din circumscripția nr. 2. unde 
și-au depus candidatura profesorii 
Mihail Răducanu și Gherman Dra
goș, după ce a apreciat activitatea a- 
cestora nu numai la catedră, dar și 
în viața socială și cultural-artistică a 
comunei, cetățeanul Nieolae Bala a 
propus ca prin eforturile tuturor lo
cuitorilor comunei să se mai constru
iască încă o grădiniță pe lingă cele 
trei existente. „în acest fel. a arătat 
el. vom putea cuprinde în învățămîn- 
tul preșcolar cea mai mare parte a 
copiilor". De asemenea, pensionara 
Elena Glicinschi. la adunarea din cir
cumscripția nr. 5. a cerut celor doi 
candidați: „Sinteți amîndoi oameni 
buni, gospodari, așa că oricare va fi 
ales trebuie să ne mobilizeze pe toți 
pentru a extinde trotuarele și pe stră
zile Unirii. Jiului, Aurel Vlaicu și Ne
gru Vodă“.

De remarcat că din cei 20 de can
didați ai Frontului Unității Socialiste, 
care și-au depus pină acum candida
tura în comuna Brănești. jumătate 
sînt femei, iar șase dintre ei sînt 
nemembri de partid, dar sînt buni 
gospodari, oameni care se bucură de 
stima locuitorilor comunei, fruntași 
în producție. (Al. Brad).

Covasnn. Circumscripția elec
torală nr. 31 din orașul Sfîntu Gheor- 
ghe se află în noul cartier de locuințe 
„Zona gării", unde chiar în ziua adu
nării s-au dat in folosință încă 60 
de apartamente noi, iar pină la ale
gerile de la 20 noiembrie se vor 
mai muta în casă nouă încă 100 de 
familii. Aici au fost propuși candi
dați din partea Frontului Unității 
Socialiste Szabo Bela și Cseh Laszlo 
— locuitori ai cartierului, harnici și 
pricepuți muncitori ai întreprinderii 
de aparataj electric auto de pe tînăra

platformă Industrială a orașului. In 
cuvintul lor, alegătorii Trebel San
dor, Nyaradi Karoly, Tbrok Lajos 
și alții au arătat că cei doi candidați 
sînt un exemplu de urmat, participă 
activ la rezolvarea treburilor obștești, 
sînt muncitori destoinici, bine pre
gătiți profesional. Cu același prilej, 
între cetățeni și candidați a avut 
loc un fructuos dialog de lucru. Au 
fost făcute numeroase propuneri 
pentru mai buna gospodărire a cir
cumscripției, a orașului în general, 
propuneri de amenajare a unor 
spații verzi cu sprijinul locatarilor, 
probleme de aprovizionare, precum 
și alte chestiuni de interes obștesc. 
„Sintem conștienți — a spus alegă
torul Tordk Lajos — că toate cele 
propuse aici vor fi realizate, atîta 
vreme cît totul depinde în cea mai 
mare măsură de munca noastră, a 
cetățenilor, de strădania deputatului 
pe care îl vom alege".

în toate circumscripțiile electorale 
din orașul Sfîntu Gheorghe și din 
județul Covasna, unde au avut loc 
adunări cetățenești pînă acum, au 
fost propuși drept candidați ai Fron
tului Unității Socialiste cei mai har
nici, cinstiți și inimoși reprezentanți 
ai colectivelor de oameni ai muncii 
români și maghiari, oameni cu un 
profil politic și moral ireproșabil, 
exemple demne de urmat atît la lo
cul de muncă, cit și în viața de fa
milie, în cartierele in care locuiesc. 
(T&mori Geza).

lași. în comuna Golăești, jude
țul Iași, adunările pentru depune
rea de candidaturi pentru alegerile de

la 20 noiembrie s-au desfășurat pină 
acum in peste 50 la sută din circum
scripțiile electorale. în toate circum
scripțiile au fost depuse cite două 
candidaturi din rîndul celor mai 
buni cooperatori, mecanizatori și in
telectuali din comună, bărbați și 
femei de toate vîrstele, membri și 
nemembri de partid, care, prin în
treaga lor activitate, s-au remarcat 
atit la locul de muncă, cit și în re
zolvarea problemelor obștești. La 
adunarea din circumscripția electo
rală nr. 15 din satul Medeleni, spre 
exemplu, au fost propuși drept can
didați pentru alegerile de deputați 
în consiliul popular comunal : Ama- 
nolesei Gh. Petru, președintele coo
perativei agricole de producție, și 
Ciofu C. Vasile, cooperator. Cetă
țenii prezenți la această adunare au 
primit cu satisfacție candidaturile 
depuse, întrucît atît președintele, cit 
și consăteanul lor sînt cunoscuțl ca 
buni gospodari, harnici și pricepuți 
în îndeplinirea sarcinilor profesio 
nale și a celor obștești. Dialogul 
purtat între candidați și alegători a 
subliniat necesitatea de a pune cu 
toții umărul pentru a grăbi lucrările 
agricole care mai sînt de executat 
în această toamnă, s-au examinat 
problemele legate de înfăptuirea în
tocmai a prevederilor schiței de sis
tematizare, extinderea rețelei elec
trice, întreținerea și repararea dru
murilor.

Aceeași atmosferă de lucru a exis
tat in toate adunările electorale care 
s-au ținut pînă acum în județul 
Iași și la care au participat zeci de 
mii de alegători. (Manole Corcaci).

AGENDĂ ELECTORALĂ
• în concordantă cu dezvoltarea puternică pe care au cunoscut-o 

localitățile tării în actuala legislatură, numărul circumscripțiilor electorale 
pentru alegerile de la 20 noiembrie se cifrează — potrivit ultimelor mă
suri adoptate în acest scop — la 56 860. cu peste 9 800 mai multe decît la 
alegerile anterioare.

• Pînă vineri, in 21 319 circumscripții electorale s-au încheiat adună
rile cetățenești pentru propunerea de candidați al Frontului Unității So
cialiste pentru alegerile generale de denutati in consiliile populare mu
nicipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești si comunale.

• Consiliul județean lași al Frontului Unității Socialiste a editat, pen
tru alegerile de la 20 noiembrie, un documentar intitulat „împliniri și 
perspective". Acesta cuprinde cifre si fapte privind realizările si perspecti
vele de dezvoltare economico-socială a iudetului Iași. Documentarul, avind 
format mic. poate fi purtat în buzunar si folosit cu ușurință de candidați 
în discuțiile cu alegătorii. (Manole Corcaci).

• La Consiliul popular al municipiului Cluj-Napoca a fost amenajat 
un punct de documentare pentru candidatii in alegerile de la 20 noiembrie. 
Ei au la dispoziție un documentar cu înfăptuirile oamenilor mun
cii din județul Cluj in legislațiile precedente, programele de viitor privind 
dezvoltarea economică si socială. în dosarul fiecărei circumscripții se află 
cîte un documentar în care sînt înscrise realizările cetățenilor din res
pectiva circumscripție, propunerile făcute de alegători în adunările de 
desemnare a candidatilor etc. în felul acesta, candidatii de deputati au 
posibilitatea să se pregătească temeinic in vederea viitoarelor întîlniri cu 
alegătorii. (Al. Mureșan).

(Urmare din pag. I)
gerat soluția confecționării 
balansoarelor, a leagănelor 
și toboganelor din materiale 
vechi, antrenînd la lucru 
părinții care sînt meseriași. 
La rîndul lor, copiii au ini
țiat -comitete- care se o- 
cupă de curățenia spațiilor 
verzi și de păstrarea liniștii 
în jurul blocurilor pentru 
cei care lucrează în schim
burile de noapte". Din con
vorbirile cu deputății Szăsz 
Arpăd. maistru constructor, 
și loan Teacă, profesor de 
biologie, am aflat că cetă
țenii sînt solicitați nu nu
mai in chestiuni gospodă
rești, ci și în soluționarea 
unor probleme cu caracter 
educativ. „Cetățenii din 
cartier, unde sînt deputat, 
știu că sint membru al 
«consiliului onoarei», orga
nizat de consiliul popular. 
De aceea — ne spunea 
Szăsz Arpăd — ei vin la 
mine cînd o familie este a- 
menințată cu destrămarea 
sau cînd o persoană stă 
vreme îndelungată fără să 
muncească. Firește, am fă
cut tot ce mi-a sțat în pu
tință pentru a rezolva pozi
tiv asemenea situații, adu
se la cunoștință de cetățe
nii din circumscripție". Ca 
om cu o îndelungată 
experiență pedagogică, de
putatul loan Teacă gă
sește că este normal 
să fie implicat în acțiunile

educative ale cetățenilor pe 
care îi reprezintă. „Buna 
întreținere a fondului lo
cativ al statului, plata la 
timp a chiriei și a celorlalte 
obligații bănești ale locata
rilor sînt. în fond, proble
me de educație civică. Șl 
cînd s-au ivit deficiențe în 
această privință, am consi

spiritul celor stabilite îm
preună, consiliul popular 
poate considera că iși face 
datoria cum trebuie.

— Ce perfecționări credeți 
că trebuie aduse relațiilor 
primăriei cu cetățenii ?

— Cadrul acestor relații 
este bun și el trebuie con
tinuat. Mijloacele șl forme

Cîștigători în concursul 
de creație științifică 

și tehnică
La Arad s-a desfășurat etapa ne 

ramură a concursului de creație ști
ințifică si tehnică organizat in ca
drul Festivalului national „Cintarea 
României" .de către Uniunea sindi
catelor din economia forestieră si 
materialelor de construcții împreu
nă cu Centrala de utilaje si piese 
de schimb București. apartinind 
M.E.F.M.C. De retinut este faptul 
că cele 226 probleme rezolvate oină 
acum in cadrul concursului se mate
rializează intr-o eficientă economică 
de peste 60 milioane lei si se referă 
in special la modernizarea producției, 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor. reducerea cheltuielilor ma
teriale si îndeosebi a consumurilor 
de metal, creșterea productivității 
muncii etc.

Iată cîștigătorii etapei pe ramură : 
pentru realizări de noi utilaje — în
treprinderea U.C.R.U.P.S. din Vatra 
Dornei : pentru rezultatele obținuie 
în mecanizarea fabricației de fero
nerie destinată producției de mobilă 
stil — întreprinderea I.A.M.M.B. 
Arad ; pentru realizarea de bunuri 
de larg consum cu un procent redus 
de materiale feroase si neferoase — 
întreprinderea U.R.E.M.O.A.S. Bucu
rești.

Pentru rezultatele de ansamblu ob
ținute in cadrul concursului. între
prinderii de articole metalice pentru 
mobilier si binale din Arad i-a fost 
acordat locul I. (Constantin Simion),

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Gimnastica la domiciliu.
8.15 Tot inainte !
9.10 Șoimii patriei.
9.20 Film serial pentru copil
9,45 Pentru căminul dumneavoastră. 

10,00 De strajă patriei.
10.30 Viața satului,

în jurul orei 12,00 — Transmisiune 
directă de la Pitești : adunarea popu
lară organizata cu prilejul Zilei re
coltei.

• Album duminical.
16.50 invitați in studioul 3
17,35 Film serial : „Linia maritimă 

Onedin".
18,25 La izvoarele cîntecului popular. 
19.00 Micul ecran pentru cei mici.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic: „Rlul roșu". Pre

mieră TV. Producție a studiouri
lor americane.

21.45 Antena vă aparține ! Spectacol 
prezentat de județul Dîmbovița.

22.45 Telejurnal.
LUNI, 24 OCTOMBRIE 

PROGRAMUL 1
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
18.55 Cîntarea României.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Panoramic.
20.30 Roman-toileton : „Mizerabilii".
21.20 Emisiune de știință.
22,00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
16.30 Reportaj TV.
16.55 Intilnire cu satira șl umorul.
17.35 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală.
18.10 Melodii populare.
18,25 Pentru căminul dv.
18,40 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a țării. 
ALRO — cotele progresului so
cialist.

18.55 Film serial pentru copii : „Cuore".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 „Punguța cu doi bani". Operă- 

basm pentru copii.
20,15 Baletul „Petrlcă și lupul" de Pro

kofiev.
20.35 Cărturari ai neamului românesc : 

Gheorghe Asachi.
21.10 Actualitatea bucureșteană.
21.30 Film serial : „Regan".

muncii, pentru a fi reparti
zate celor în drept. Dar, 
din cauza unor analize su
perficiale ale situației unui 
solicitant sau altuia, repar
tizarea se face uneori în 
mod subiectiv, alteori in
corect. și astfel oamenii vin 
să reclame la primărie. 
Timp prețios ne răpesc și

FAPTELE OAMENILOR
derat că era de datoria 
mea să intervin".

Din aceste simple notații, 
care nu au putut cuprinde 
toată multitudinea și diver
sitatea preocupărilor pri
măriei, ale deputaților, re
zultă, totuși, cit de strînsă 
și eficientă este legătura 
dintre cetățeni și consiliul 
popular.

— Cred că experiența cea 
mai de preț pe care am a- 
cumulat-o în această legis
latură — ne spunea tova
rășa Margareta Kraus — 
este aceea a întăririi con
lucrării cu cetățenii, în fo
losul localității noastre. 
Numai pleeîndu-și urechea 
la părerile și sugestiile lor, 
consultindu-i ori de cîte 
ori trebuie luată o decizie 
importantă și acționind in

le, prin care noi ținem con
tactul permanent cu cetă
țenii le considerăm foarte 
bune. dar. în mod critic si 
autocritic votbind, trebuie 
să recunoaștem că timpul 
pe care îl consacrăm con
tactelor directe cu cetățenii 
este încă insuficient. Ne 
ducem prea puțin timp in 
întreprinderi pentru a cu
noaște pe cetățenii pe care 
îi reprezentăm, adică să-i 
cunoaștem și la locul lor de 
muncă. Uneori pierdem ore 
prețioase prin birouri, pen
tru treburi de dispecerat, 
care ar putea fi evitate dacă 
anumite cadre cu munci de 
răspundere din întreprin
deri și-ar face mai bine 
datoria. Un exemplu : lo
cuințele sint puse la dispo
ziția consiliilor oamenilor

unele ședințe prea lungi, ca 
și situațiile ce continuă să 
nt se ceară in număr des
tul de mare. O altă proble
mă care mă preocupă în 
mod serios este aceea a îm
bunătățirii profilului politic 
și moral al tuturor lucră
torilor de la consiliul popu
lar. în relațiile cu cetățe
nii apar uneori situații 
foarte complexe. Unii vin 
cu cereri a căror satisface
re presupune încălcarea le
gii. Le explici acest lucru, 
dar ei insistă, căutînd să te 
convingă prin toate mijloa
cele că ei au dreptate. Pen
tru a lua de fiecare dată 
hotărîrea cea mai justă, 
fără să faci nici un fel de 
concesie, trebuie să fii foar
te competent, intransigent 
pină la capăt. Am avut, din.

păcate, cazuri de cadre de 
la consiliu care s-au com
promis în fața populației. 
A existat la unii tendința 
de a se împăuna cu cîte un 
bine făcut omului, pentru 
că îl merita, dar atribuin- 
du-i „influența" personală, 
răsplătită cu o invitație la 
mai mult decit un pahar. 
Mai sirii încă unii care 
cred că^prezența lor într-o 
funcție le dă dreptul să 
ceară și să obțină o favoa
re sau alta. Asemenea fan
te nu se bucură de aproba,- 
rea cetățenilor, care pre
tind ca în organele locale 
ale puterii de stat să lucre
ze numai oameni corecțl, 
cu un profil moral irepro
șabil, cu o înaltă ținută po
litică și profesională. Pe 
bună dreptate remarca se
cretarul general al partidu
lui că trebuie să abordăm 
cu mai mare răspundere și 
exigență problema cadrelor, 
a creșterii și educării lor, a 
selecționării celor mai buni 
pentru școlile de partid și 
de stat. La toate acestea 
mă gindeam deunăzi, cind 
maiștrii Alexandru Gărduș 
și loan Mihăilă, muncitorul 
Tudor Jianu și inginerul 
Aurel Slavu. de, la «Colo- 
rom». îmi susțineau candi
datura in circumscripția O- 
răsenească nr. 1. Pentru că. 
a fi reprezentantul cetățe
nilor este o mare cinste, 
dar și o mare, o foarte 
mare răspundere.

La Muzeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democratice din România

EXPOZIȚIA

„Lenin - Octombrie - 
Contemporaneitatea"
în bogatul registru 

al manifestărilor poli
tice. culturale, artisti
ce. muzicale orin care 
se omagiază în tara 
noastră a 60-a aniver
sare a izbînzii Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie. eXDOzitia 
„Lenin — Octombrie — 
Contemporaneitatea" — 
organizată de Muzeul 
central „V. I. Lenin" 
din Moscova si găz
duită de Muzeul de is
torie a partidului co
munist. a mișcării re
voluționare și demo
cratice din România — 
aduce un timbru apar
te. Sint expuse aici 
facsimile ale unor do
cumente de epocă — 
între care nu nutine 
poartă semnătura lui 
Lenin — fotografii pa
tinate de vreme, une
le demult .intrate — 
pentru forța lor evo
catoare — în conștiin
ța publică, reproduceri 
de artă, afișe politice 
etc. Ele invită vizita
torul să urmeze un iti
nerar istoric fierbinte, 
jalonat de mari mo
mente si procese ale 
revoluției si construc
ției socialiste din tara 
vecină si prietenă, la 
o recitire, chiar si 
succintă, a unei cro
nici istorice de o 
mare bogăție.

Iată răstimpul eroic 
al organizării si acti
vității ilegale a parti
dului clasei muncitoa
re din Rusia, funda
mentat pe principiile 
ideologice, politice si 
organizatorice elabo
rate de Vladimir Ilici 
Lenin ; iată lunile de 
tumult revoluționar 
premergătoare lui Oc
tombrie roșu. in care 
se plămădea marea 
Prefacere ; iată zilele 
..care au zguduit lu
mea" ale lui noiem
brie '917 și cele din
tâi acte ale tinerei pu
teri sovietice — acte 
de iustitie socială, ale

voinței de pace a po
porului rus l iată pri
mii ani ai tînărului 
stat socialist, cu uriașa 
încordare de energii 
pentru apărarea cuce
ririlor revoluției, cu e- 
forturile de construc
ție si reconstrucție e- 
conomică a tării etc. 
Prezentă statornică 
centrală în tot acest 
itinerar istoric este 
personalitatea lui Le
nin.. numeroase lu
crări. manuscrise, cita
te, fotografii etc.. 
atestând cît de strîns 
sînt legate toate aces
te momente si proce
se revoluționare de 
gindirea si fapta lui 
Lenin — teoretician 
genial, revoluționar si 
om oolitic de acțiune 
remarcabil.

O exprimare grafică 
adecvată îsi găsește si 
o altă realitate mar
cantă a acelei vremi 
— solidaritatea prole
tariatului mondial, a 
forțelor progresiste de 
pretutindeni cu revo
luția socialistă rusă, 
cu statul sovietic. în 
acest context mai mul
te fotografii expuse 
aici vorbesc despre 
largul ecou in Româ
nia a] evenimentelor 
din Rusia, despre spri
jinul acordat, proleta
riatului rus de clasa 
muncitoare din tara 
noastră, despre parti
ciparea revoluționari
lor români cu arma 
în mină la apărarea 
revoluției — pagină 
luminoasă în boaata 
cronică a tradițiilor 
internationalize ale 
poporului român.

...„Niciodată nu va fi 
învins poporul ai că
rui muncitori si țărani 
si-au dat seama, an 
simtit. si au văzut in 
majoritatea lor că îsi 
apără propria lor pu
tere. puterea sovietică, 
puterea celor ce mun
cesc" — citim cuvin
tele Iul Lenin pe tin

panou, cuvinte al căror 
adevăr a fost cu stră
lucire demonstrat de 
victoria poporului so
vietic în Marele Război 
pentru Apărarea Pa
triei. izbindă al cărei 
organizator si dinami
zator a fost — așa 
cum o ilustrează con
vingător expoziția — 
partidul comunist.

Un loc deosebit il o- 
cupă in expoziție re
liefarea succeselor re
cente ale poporului so
vietic. in creșterea po
tențialului industrial 
al tării. în sporirea 
producțiilor agricole, 
în valorificarea tot 
mai intensă a cuceri
rilor stiintei si tehni
cii. in ridicarea nive
lului de trai al oame
nilor sovietici. Foto
grafii. extrase de pre
să. afișe, alte docu
mente oglindesc apoi 
atmosfera acestui ul
tim an în care a fost 
adoptată, dună o lar
gă dezbatere populară, 
noua Constituție a tă
rii si in care au fost 
adăugate bilanțului 
general noi realizări 
remarcabile, ne care 
popoarele Uniunii So
vietice le închină a- 
oroniatului iubileu al 
Marelui Octombrie. 
Tot despre istoria Zi
lelor noastre vorbesc 
exponatele privitoare 
la colaborarea rodnică, 
pe multiple planuri, 
dintre P.C.U.S. și 
P.C.R.. dintre Uniunea 
Sovietică si Român ia 
socialistă. dintre
U.R.S.S. și alte tari 
socialiste, la sprijinul 
acordat forțelor anti- 
imperialiste de pretu
tindeni, la creșterea 
prestigiului socialis
mului în lume ele.

O istorie densă se 
relevă astfel in liniile 
sale definitorii, in mo
mentele sale marcante 
vizitatorului.

Silviu ACHIM
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LA TEATRUL DIN TÎRGU MUREȘ

„Noaptea cabotinilor"
de Romulus GUGA

Teatrul din Tîrgu Mures îsi des
chide stagiunea de cltiva ani exact 
în ziua inaugurării noului sediu. 13 
octombrie, și se vede, nu numai se 
nare, că pentru acest colectiv ziua 
ce pentru superstițioși Începe cu 
stinsul, pentru ei este de bun augur, 
dovadă si strălucitele succese obți
nute. anul trecut în cadrul Festiva
lului national „Cintarea României". 
Cele opt premii obținute în faza re
publicană sint o mîndrie. desigur, 
dună cum mărturisește Dan Alexan- 
drescu. directorul teatrului, dar sint 
în același timp si un angaiament de 
a realiza mereu spectacole mai bune, 
de o mereu mai 
profundă sub
stanță ideatică sl 
de o mereu mai 
elevată calitate 
artistică. în această toamnă 
dulce si clară, teatrul si-a deschis 
porțile cu noua lucrare a dramatur
gului ce locuiește in Tirgu Mures. 
Romulus Guga. „Noaptea cabotini
lor". piesă tensionat construită, de o 
calitate literară remarcabilă, limpe
de. angajată, desprinsă din proble
mele contemporaneității noastre. 
Șerban Cioculescu. într-un acidulat 
pamflet reprodus în câietul-Droaram 
si intitulat „Nu. cabotinului I". defi
nește prin acest cuyînț ne individul 
care nu numai că nu-si dă osteneala 
să realizeze tot ce ar putea, dar a- 
run.că praf în ochii tovarășilor săi de 
muncă nrin vorbe mari si atitudini 
teatrale, el fiind nrin excelentă tipul 
automultumit. bun de gură. învătat 
să iasă din rind și să se erijeze 
în factor de nrim-olan. Deși în pie
sa lui Romulus Guga există si vocea 
unui asemenea personaj găunos. An
ton (Ștefan Moisescu. interpretul ro
lului creionând profilul unei molii 
belicoase și sterpe), după opinia 
noastră însă, titlul lucrării nu este 
fericit ales, el neacooerind decit des
tul de lateral adevărata substanță 
dramatică a personalelor. Fiindcă in 
tot timpul desfășurării acțiunii plu
tește ca o muzică imaginea pină la 
urmă limpede si luminoasă a un

chiului Miron (excelent Mihai Gin- 
guleseu). fiindcă in această noapte a 
întrebărilor conștiințele se decantea
ză treptat, dar ferm și vom descoperi 
în zorii din finalul spectacolului că 
nici o urmă de cabotina! n-a umbrit 
măcar o secundă intransigenta mo
rală si demnitatea lui Coriolan. fiul 
lui Anton (Ion Fiscuteanu dind încă 
o dată aici dovada marelui său ta
lent), fiindcă vom descoperi, de ase
menea. candoarea Claudiei (si a Va
lentinei Iancu). dragostea atotbirui
toare a Adelei, si acea șfîntă lumină 
care este ivirea unui nou orizont.

Regia lui Dan Alexandrescu mar
chează eu acu
ratețe si aplomb 
liniile directoare 
ale piesei, faptul 
că nu se poa

te construi si trăi fără oameni de 
omenie si că mereu e necesară o 
luptă împotriva unor structuri sulfu
roase ca a șefului de trib provincial. 
Anton, că faptele oamenilor trebuie 
să fie curate si că e necesar mereu 
să vezi puțin mai departe, acolo 
unde privirile fade ale cabotinilor nu 
au acces, ei rămînînd. asa cum citea
ză Șerban Cioculescu opinia unui re
gizor francez, ca actorii ce nu accep
tă decît rolurile în care apar sub o 
lumină frumoasă si nu se gindesc 
decit să culeagă aplauze pentru ei 
înșiși. Romulus Penes a creat un 
soatiu scenografic ce risipește trep
tat griurile inițiale, scara ce duce 
sore camera viitoarei mame rămi- 
nind constant luminoasă sl oferind 
astfel. în final.- perspectiva unei zile 
pline de armonie. Să-i cităm si pe 
Alexandru Murariu. în rolul lui Ti- 
motei. si mai ales să salutăm pro
gresele realizate de Cornel Popescu, 
ce se impune ca unul dintre cei mai 
talentati actori ai generației noi. Să 
sperăm că si viitoarele premiere ale 
teatrului din Tîrgu Mures vor cer
tifica mereu forțele acestui colectiv 
valoros.

D. R. POPESCU

„Nici o exagerare: 
devine om 
de baza"

Dintr-un teanc de dosare. magistratul, 
Cornel Ciocu, de la Judecătoria Arad, a' 
ales unul, cel al lui Z. Octavian. Alături, 
Însemnările sale pe marginea cazului.

— A fost un caz greu, dificil de rezol
vat ?

— Din punctul de vedere al aplicării 
stricte a legii nu părea. Faptele erau co- 
mLse fără putință de tăgadă : ultraj la bu
nele moravuri, tulburarea liniștii publice, 
infracțiuni pentru care pedeapsa era în
chisoarea. Inculpatul in același timp pu
tea să profite de beneficiul grațierii. Ade
vărata sa reintegrare, reeducarea nu se 
puteau însă opri aici.

— Și?
— Am urmărit să se încadreze !n mun

că. Nu oriunde, ci într-un loc care să-l 
pună bine la încercare, să aibă obligații 
exacte, care să-1 șl stimuleze. Și bineînțeles,

din timp In timp, am trecut pe acolo, să 
mă interesez de el. Nu e nici o exagerare, 
referințele de pînă acum sînt excelente. 
„Omul dumneavoastră, tovarășe judecător 
— imi spun tovarășii din conducerea în
treprinderii — să știți că devine om de 
bază la noi".

— Care vi se pare a fi cheia unei ase
menea reușite ?

— Colectivul de muncă. Modul de a ac
ționa. stilul și mijloacele acestuia de a-1 
influenta in bine. Esențial este ca tinărul 
repartizat într-un astfel de colectiv să 
simtă că este primit acolo, deschis, nu ca 
să se afle doar în treabă, ci cu propriile 
lui răspunderi șl obligații. Atunci apare 
și pentru el noțiunea de prestigiu...

aparțin unuia si aceluiași ins : G.O., șofer 
la întreprinderea „Antefrig" din Bucu
rești. într-o seară. întrecindu-se cu măsu
ra la pahar a oprit un taxi să-1 ducă aca
să ; pe urmă n-a mai vrut să-1 plătească, 
apoi i-a venit cheful să facă scandal... Și 
l-a făcut !

Cea de-a doua ipostază este cea a tre
zirii la realitate cind G.O. s-a văzut che
mat să dea socoteală în fața legii pentru 
încălcarea normelor de conduită. Ipostază 
în care țîfna și ifosele odată dispărute, in
tre om și faptă nu mai rămîne decit ade
vărul gol-golut. iar locul împăunării din- 
tr-o seară de nechibzuintă îl iau regretele. 
Amarnicele regrete ale trezirii la realitate, 
în ceasul cînd omul rămîne singur, față 
in fată cu propria-i conștiință...

Amara trezire 
din zori... Leac împotriva 

traiului parazitar
— Fac un scandal ca-n filme 1 V-arăt eu 

cine sînt !
— ...Recunosc și regret sincer fapta, pre- 

cizînd însă că eram în stare de ebrietate.
Și una și alta din replicile de mai sus

în sala de judecată vorbele au căzut 
grele, bolovănoase. îndreptînd parcă un 
suflu de gheată peste întreaga asistența, 
stupefiată de ceea ce auzise. Și se lăsase

deodată tăcerea, adîncă. mocnită. Tăcerea 
indignării... Fiindcă cel din fața instanței 
era unul dintre acei părinți care iși „a- 
mintesc" de îndatoriri numai prin inter
mediul legii.

— N-am plătit niciodată pensie de în
treținere pentru cei doi copii. Sint de me
serie sudor, dar n-am fost încadrat_ perma
nent. Ciștigam cite 30—40 lei lucrînd pe 
ici. pe colo... Nu știu nici acum dacă o să 
plătesc !

...Ionică Constantin. București, str. Lui- 
ca, nr. 41. Un om în plină putere. Ia cei 
32 de ani ai săi. Și sănătos, după proprla-i 
afirmație. Alunecat insă, incet. încet, pe 
panta traiului parazitar, coborînd din ce 
în ce mai jos... Un sudor, un om cu o me
serie atit de căutată pretutindeni. ajuns 
să facă pe trepădușul căruțașilor particu
lari prin depozitele de combustibil.

Am notat satisfacția cu care sala a pri
mit hotărirea instanței (Judecătoria secto
rului 3) : tatăl rău platnic și dedat traiu
lui parazitar a fost condamnat la 1 an în
chisoare 1 o va executa insă prin obligare 
la muncă corecțională.

Acum va fi încadrat și vor avea și co
piii de unde primi cuvenita pensie. Și, 
sperăm, colectivul de muncă respectiv, 
unde C.I. va fi repartizat, va ști să-1 adu
că pe deplin intre oameni.

Din caietul 
grefierului

„Consider că procesul-verbal este lipsit 
de orice temei si tovarășul milițian de
geaba m-a amendat pe mine in urma se
sizării unui locatar vecin al meu și duș
man care noaptea in timp ce dormeam mă 
înjura și mă insulta cu fel de fel de cu
vinte și strigăte pină ce m-a trezit și din 
somn, dar fără ca eu să scot un grai din 
gură..."

(„Candoarea" unui contravenient 
amendat pentru tulburarea liniștii 
publice. Dosarul nr. 4244/1977. Jude
cătoria sectorului 3 din Capitală).

„Pentru faptul de insultă eu nu recu
nosc că am vorbit in public, ci numai față 
de vreo zece persoane, așa că nu poate 
dovedi cu martori, mai ales că In ziua cri
tică eu eram bolnavă de oftică pe recla
mantă..."

(Din dosarul nr. 82/1977, Judecă
toria Caransebeș).

Dinu POPESCU

faptul!
DIVERS
Stejar 
multisecular

ln satul Tomozia, județul Ba
cău, există un stejar in virstă 
de peste 500 de ani. Sătenii — 
minări de el — spun că a fost 
contemporan cu Ștefan cel Ma
re. Deși veacuri de-a rindul a 
înfruntat vitregiile vremii, ste
jarul din Tomozia, inalt de 
peste 25 metri, cu o coroană bo
gată, stă tot falnic și viguros. 
Sătenii l-au ocrotit și îngrijit 
dintotdeauna, păzind in el un 
simbol al statorniciei pe aceste 
meleaguri. Acum, stejarul a 
fost pus sub ocrotirea legii, de
venind un monument al natu
rii. Șl monumentul — nici nu 
se putea o alegere mai bună — 
a fost dat în grija pionierilor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rucăr. județul 
o scrisoare cu 
a aduce și prin 
călduroase mul-

| Mulțumire
Din comuna 

Argeș, primim 
rugămintea de 
ziar cele mai
tumiri personalului medical de 
la spitalul Colentina din Bucu
rești. „care a făcut tot ce a fost 
omenește posibil pentru a-i sal
va viata Lucicăi Idoraș, inter
nată in stare foarte gravă". 
Scrisoarea este semnată de ma
ma pacientei, Ecaterina Idoraș, 
și de mama-soacră, Maria Cos- 
ma. „La mulțumirile noastre — 
ne scriu ele — adăugăm și pe 
ale celor peste 80 de copii, ne
poți. strănepoți și stră-străne- 
poți pe care-i avem. Și am mai 
vrea să le dorim și doctorilor 
ani multi, cu sănătate și bucu
rie, să treacă de virsta noastră 
pe care o avem acum amîndouă, 
și care se adună la peste 180 
de ani". Multi inainte : și ani, 
și stră-stră-strănepoți.

Se așteaptă 
păgubașii

Mai multe familii din Timi
șoara au plecat cu trenul intr-o 
excursie. Călătorind noaptea, cu 
vagon de dormit, pe ruta Ad- 
jud-Suceava, cițiva dintre 
excursioniști au fost lisați fără 
bagaje. Maiorul Mihai Iosif, de 
la Inspectoratul județean 
miliție Bacău, ne anunță 
făptașul — Ion Dascălu, un re
cidivist din partea locului — a 
fost identificat Imediat după 
coborîrea in gara Bacău. Purta 
cu greu asupra lui o valiză și 
trei genți de voiaj, încărcate cu 
vîrf și îndesat cu obiecte de îm
brăcăminte. Toate obiectele se 
află acum la miliția din Bacău. 
Întrucît păgubașii nu știu unde 
se află, li se adresează invita
ția : „Poftiți, sinteți așteptați !“.

de 
că

Improvizația 
se răzbună

— Foc 1 Săriți, oameni buni 1 
Cu iuțeala fulgerului, strigă

tul a străbătut toată suflarea 
comunei Comana, județul Ilfov. 
Imediat, toți sătenii aflați la 
ora aceea pe la casele lor, îm
preună cu pompierii, s-au în
dreptat spre casa lui Vasile 
Drămânescu. de unde ieșeau 
limbi de flăcări mistuitoare, ro
tocoale de fum, nori de funin
gine. Cu toată intervenția oa
menilor, atit casa, cît si autotu
rismul gazdei n-au mai putut 
fi salvate.

Din primele cercetări făcute, 
rezultă că incendiul a izbucnit 
de la o instalație electrică im
provizată, care a produs un 
scurtcircuit.

O „cinste" cu

cu bere
De la o vreme, prea sigur 

el. datorită gabaritului mare 
autocamionului de 8 tone 
care-l conducea. Mihai Șerban, 
de la l.T.A. Satu Mare, nu prea 
se mai sinchisea de ceilalți par
ticipant! la traficul rutier, mai 
ales de cei cu limuzinele. Ba, 
mai mult, nu mai lua măsuri 
de asigurare nici la trecerea de 
nivel peste calea ferată îngustă 
situată intre întreprinderea de 
bere din localitate și șosea. Așa 
se face că, intocmai ca in po
vestea cu ulciorul, in ultimul 
transport efectuat n-a 
ajuns cu toate sticlele de 
la destinație, 'n urma 
ciocniri cu locomotiva 
tren, autocamionul s-a 
nat, astfel că nici mai 
nici mai puțin decît 
cu bere s-au spart și 
pe apa simbetei. Cum 
ne, dintr-o „ciocnire", 
făcut o „cinste" de citeva mii 
de lei. De, dacă il ține buzuna
rul...

pe 
al
pe

mai 
bere 
unei 
unui 

răstur- 
mult, 

800 sticle 
s-au dus 
s-ar spu- 
șoferul a
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| I s-a dat | 
| peste mină |

Pierdut ln forfota mulțimii

Idin Piața Unirii din București, ■ 
un bătrînel care se apropie de
70 de ani se plimba de colo •

Ipină colo, cu un aer preocupat, 
dar foarte atent la trecătorii 
din preajma lui. La un moment | 
dat. cu o iuțeală de mină ca de

I prestidigitator, a smuls un ghe- ■ 
motoc (acte ? bani ?) din buzu
narul unei trecătoare. Ghemo- •

I tocul nu era decît un... abona
ment de I.T.B. Dus la cir
ca 7 miliție s-a aflat că I 
se numește Constantin Mateescu,

Ică e din Pitești și că era o ve- I 
che cunoștință a organelor de 
ordine, suferind pînă acum mai *

I multe condamnări pentru ase- . 
menea furtișaguri. Măcar de-ar 
fi ultimul.

Rubrlcd realizata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților
„Sein teii"
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Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
Dragă tovarășe Husak,
Am aflat cu tristete și profund regret vestea despre încetarea din viată 

a tovarășei Vera Husakova intr-un tragic accident aviatic.
în numele meu și al tovarășei mele, vă transmit dumneavoastră si prin 

dumneavoastră familiei și tuturor rudelor îndoliate cele mai sincere 
condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică dintre România si Turcia
La București au început sîmbătă 

lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică dintre Româ
nia și Turcia.

Delegația română este condusă de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, președintele părții române 
în comisie, iar cea turcă de dr. 
Agah Oktay Giiner. ministrul co
merțului al Turciei, președintele păr
ții turce în comisie.

FESTIVITĂȚI CU PRILEJUI DEPUNERII JURĂMlNTULUI MILITAR
Sîmbătă dimineața, elevii anului I 

din. școlile militare de ofițeri activi, 
de maiștri militari și subofițeri, pre
cum și elevii școlilor de ofițeri de 
rezervă au depus jurămîntul mili
tar. La festivități au luat parte co- 
.. ndanți de arme, activiști de partid 
și de stat, ai U.T.C., veterani din 
războiul antifascist, membri ai găr
zilor patriotice, ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, oameni ai muncii, pă
rinți ai elevilor, pionieri și școlari.

în aceeași zi a avut loc la Școala 
militară de ofițeri activi ai Ministe
rului He Interne festivitatea depu
nerii jurămîntului militar de către 
elevii anului I. Au participat membri 
ai consiliului de conducere al Mi
nisterului de Interne. activiști de 
partid și ai U.T.C.. părinți, membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, pionieri.

cinema
• Căpitan la 15 ani : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Iarna bobocilor : SCALA —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Salty î EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Johnny Chitara; PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 8,15; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate — 
9,30; 11, Zîna apelor — 12,30; 14,30; 
16,30; 18,15; 20 : DOINA.
• Vieți scurte : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pelerina roșie : VOLGA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Spada neagră : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Marele singuratic î AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Atentatul de la Sarajevo : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Făgădulala : GRI VITA — 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLA
MURA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Comoara din lacul de argint : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Buzduganul cu trei peceți : 
FLOREASCA — 9; 12,15; 15,30; 19, 
LIRA — 15,30; 19, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Corsarul negru : BUCEGI — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, MUNCA — 
9,15: 11,45; 14,15; 16,45; 19,30.
• Telegrame : POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Amenințarea s DRUMUL SĂRII
— 16; 13; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful44 ! COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lenin în Polonia : COSMOS — 
16; 18 r 20.
• Prețul vieții — 9,30: 11.30; 13.30, 
Două lozuri — 16; 18; 20 : FLA- 
CARA.
• Logodnic pentru Anna : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Salvați orașul : PACEA —15,30; 
17,45; 20.
• Hercule în centrul Pămintulul :
GIULESTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

La actuala sesiune se examinează 
stadiul acțiunilor de colaborare și 
aplicarea prevederilor acordurilor și 
înțelegerilor convenite în timpul vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în Turcia, în iunie 1976, în 
vederea extinderii cooperării bilate
rale în diferite domenii de interes 
reciproc.

A fost prezent Nahit Ozgur, am
basadorul Turciei la București.

(Agerpres)

Actul solemn al depunerii jură- 
mîntului s-a transformat într-o vi
brantă manifestare de dragoste si 
devotament față de patrie, popor și 
partid. față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate. Tinerii care au rostit sa
crul legămînt s-au angajat ferm să 
muncească cu dăruire și abnegație 
pentru a-și ridica permanent pregă
tirea politică, de specialitate și mi
litară. de a face totul pentru a fi în 
orice moment apărători dirji ai cu
ceririlor revoluționare ale poporului, 
ai independentei și suveranității 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

în încheierea festivităților, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, au 
fost adoptate telegrame adresate C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

• Odiseu și stelele — 16, Ivan cel 
Groaznic — 18; 20 : PROGRESUL.
• Amendament la legea siguran
ței statului ; FERENTARI — 15,30.

teatre

Vizita delegației de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez

La invitația Comitetului Central 
al P.C.R., o delegație de activiști al 
Partidului Comunist Chinez, condusă 
de tovarășul Siu Gia-tun. membru 
al C.C. al P.C. Chinez, prim-secre- 
tar al Comitetului provincial Ciansu 
al P.C.C., a efectuat o vizită de 
prietenie și pentru schimb de ex
periență in țara noastră, în peri
oada 7—22 octombrie a.c.

Delegația a avut întîlniri și con
vorbiri la Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice si Sociale. Comitetul de 
Stat al Planificării. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Industriei Chimice și 
Ministerul Finanțelor, la comitetele 
județene de partid Prahova, Con
stanța, Galați, Argeș, Vilcea, Gorj

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Lotul reprezentativ de fotbal pentru meciul 
România - Spania

Ieri, echipa noastră reprezentativă 
a susținut un joc de pregătire in 
compania echipei S.C. Bacău, ulti
mul dinaintea partidei România— 
Spania din preliminariile campiona
tului mondial. La încheierea jocului, 
Ștefan Covaci, vicepreședinte al Fe
derației române de fotbal și antre
nor al echipei naționale, ne-a comu

Astăzi, în arenele Capitalei
FOTBAL. Stadionul Progresul, ora 

11 : Progresul — Autobuzul (Div.
B) ; stadionul Metalul, ora 11 : Meta
lul — Rapid (Div. B) ; stadionul 
Voința, ora 11 : Voința — Ș. N. Olte
nița (Div. C) ; teren Abatorul, ora 
11 : Abatorul — Mecanica fină (Div.
C) ; stadionul Policolor, ora 11 : 
I.O.R. — Fi. roșie (Div. C) ; teren 
Steaua, ora 11 : Șoimii TAROM — 
ICSIM (Div. C) ; teren Electronica, 
ora 11 : Sirena — T. M. București 
(Div. C) ; teren Triumf, ora 11 : Au- 
tomecanica — Unirea Tricolor 
(Div. C.).

HANDBAL. Teren Steaua, ora 10 : 
Confecția — I.E.F.S. (f), ora 11,10 : 
Steaua — C.S.M. Borzești (m) ; Te
ren Giulești, ora 11,30 : Rapid — Hi
drotehnica Constanța (f) — meciuri 
în „Cupa de toamnă".

RUGBI. Stadionul Olimpia, de la 
ora 9 : Olimpia — Politehnica Iași, 
Dinamo — Universitatea Timișoara, 
meciuri în cadrul Diviziei A.

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE
în orașul elvețian Lausanne au 

contihuat campionatele mondiale de 
lupte libere. Sportivul român Ludo
vic Șandor (68 kg) l-a învins prin 
tuș, în turul doi. pe Ahiskalioglu 
(Turcia). La cat. 48 kg. Gh. Rasovan 
(România) a obținut decizia prin tus 
in partida cu elvețianul Loetscher. 
în turul doi. la cat. 52 kg. Miller 
(S.U.A.) l-a învins la puncte pe Gh. 
Bîrcu (România).

★
în cadrul campionatelor mondiale 

de lupte libere de la Lausanne. 4 
sportivi români continuă întrecerea 
cu șanse de a intra in turneele fi

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Galați s-a desfășurat întîl- 

nirea amicală internațională de lupte 
greco-romane dintre echipele școli
lor sportive din Galați si Chișinău — 
R. S. S. Moldovenească. Întîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 7—3 puncte 
in favoarea sportivilor din Galați.
• Simbătă. pe stadionul ..Parc des 

Princes" din Paris, cu prilejul celei 
de-a 75-a aniversări a Federației 
franceze de rugbi. reprezentativa 
Franței a învins cu scorul de 29—18 
(14—13) o selecționată internațională 
alcătuită din jucători din Anglia, 
Tara Galilor. Australia, România etc.

Punctele echipei franceze au fost 
realizate de Averous (2). Poncot, 
Aguirre. Paco, toti din „eseuri", și 
Romeu un drop-gol și 3 transfor
mări.
• Competiția internațională de 

hochei pe gheată pentru „Trofeul 
prietenia" va avea loc intre 20 și 30 
noiembrie pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August". La între
ceri vor participa echipe selecționate 
din U.R.S.S., Cehoslovacia. R. D. Ger
mană, Polonia etc.
• La Cairo. în preliminariile cam

pionatului mondial de fotbal (zona 
africană), echipa Republicii Arabe 
Egipt a învins cu scorul de 3—1 
(2—0) selecționata Nigeriei. Jocul a 
fost urmărit de peste 90 000 de spec
tatori. După desfășurarea acestui 
meci. în clasamentul acestei zone pe 
orimul loc continuă să se afle Ni
geria cu 3 puncte, din 3 meciuri sus

și Dolj. Oaspeții chinezi au vizitat 
obiective industriale, agricole si 
social-culturale din Capitală și alte 
localități, s-au întîlnit cu oameni ai 
muncii.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C. Chinez a fost pri
mită de tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. a! P.C.R.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă tovărășească. de caldă 
prietenie, au participat Lucian Dră
guț. prim-vicepreședinte al Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, și Haralambie Alexa, adjunct 
de șef de secție la. C.C. al P.C.R.

A fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București.

nicat lotul de jucători care va pleca 
în cursul zilei de miine la Madrid 
cu un avion special. Cei 18 jucători 
sînt următorii : Cristian, Moraru, 
Cheran, Sameș, Ștefănescu, Dobrău, 
Sătmăroanu, Vigu, Tilihoi, Dumitru, 
Dinu, Romilă, Bolfini, Crlșan, Bălăci, 
Dudu Georgescu, Iordănescu și Troi.

BASCHET, Sala Floreasca, de la 
ora 9 : Dinamo — C.S.U. Brașov (m. 
A), I.E.F.S. — Lie, nr. 2 — I.C.E.D. 
(m. A), Rapid — Steaua (m. A); sala 
Olimpia, de la ora 9 : Politehnica — 
Voința Brașov (f. A), Olimpia — 
Universitatea Cluj-Napoca (f. A), 
C.S.B. — Politehnica II (f. B) ; sala 
Construcția, de la ora 9 : IPROMET 
— Voința Timișoara (m. B), Acade
mia militară — C.S.U. Galați (m. B); 
sala Politehnica, de la ora 10,30 : 
Politehnica — Știința Ploiești (m. B).

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 10 : concurs de juniori or
ganizat de C.S. Șc. Viitorul.

POPICE. Arena Voința, de la ora 
8 : România B — Ungaria, întîlniri 
amicale (masculin și feminin).

BOX. Sala clubului Grivița Roșie, 
de la ora 10: finalele „Cupei Voința".

SCRIMĂ. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : Divizia A și B floretă (f).

CICLISM. Stadionul Steaua, de la 
ora 9,30 : „Cupa Steaua", concurs de 
ciclocros pentru toate categoriile.

nale. In limitele categoriei 74 kg E- 
milian Cristian l-a învins prin tus 
pe austriacul Giinther Buăarello, la 
categoria 90 kg Ion Ivanov a cîștigat 
prin tus la tunisianul Dridt la cate
goria 100 kg Vasile Pușcasu l-a în
trecut tot prin tus pe elvețianul Fur- 
ger. Gheorghe Rasovan. la categoria 
48 kg s-a calificat pentru turul 4. 
fiind liber în turul 3. după ce obți
nuse două victorii în prima fază a 
competiției.

Al cincilea luptător român I. Șan
dor s-a calificat în turul patru, după 
o victorie la puncte asupra lui Yagla 
(S.U.A.).

ținute. urmată de Republica Arabă 
Egipt cu 2 puncte (un joc mai puțin) 
si Tunisia cu 1 punct (o partidă ju
cată).
• în orașul brazilian Sao Paulo, 

au continuat întîlnirile turneului in
ternational feminin de tenis. Iată 
rezultatele înregistrate : Betty Stove 
— Maria Bueno 6—3, 6—0 ; Billie 
Jean King — Renata Tomanova 6—2, 
6—0 ; Betsy Nagelsen — Helen Caw
ley 4—6, 6—0. 7—5 ; Rosemarie Ca
sals — Pam Teeguarden 6—4, 6—4.

© Turneul internațional masculin 
de tenis de la Barcelona a continuat 
cu desfășurarea partidelor din cadrul 
sferturilor de finală. Rezultate : Fi- 
bak (Polonia) — Tarbczy (Ungaria) 
4—6, 6—4, 6—1 ; Borg (Suedia) — Hi
gueras (Spania) 6—1. 6—0 ; Dibbs 
(S.U.A.) — Kodes (Cehoslovacia) 6—4. 
6—4 ; Orantes (Spania) — Granat 
(Cehoslovacia) 6—1. 6—2.
• Turneul international de tenis 

de la Buenos Aires a fost cîștigat de 
argentineanul Guillermo Vilas, care 
in finală l-a întrecut cu 2—6. 7—6, 
6—3 pe Ilie Nâstase. Pentru locul 3, 
mexicanul Raul Ramirez l-a învins 
cu 6—4. 6—3 pe italianul Adriano 
Panatta.

® Selecționata de fotbal a Boliviei, 
care se pregătește pentru campiona
tul mondial, a susținut la Duisburg 
un meci în compania echipei M.T.V. 
Union Hamborn. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (0—0).

Cronica zilei
Sîmbătă. generalul-colonel Ion Co- 

man. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministru] apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a avut 
convorbiri cu comandantul Henrique 
Teles Carreira. membru al Biroului 
Politic al C.C. al M.P.L.A. și al Con
siliului Revoluției, ministrul apărării 
al Republicii Populare Angola, care 
se află într-o vizită oficială în țara 
noastră, împreună cu o delegație mi
litară.

în aceeași zi. oaspeții angolezi au 
vizitat Academia militară.

vremea
Ieri în țară.: vremea a fost frumoa

să, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vintul a suflat slab, pînă la potrivit, 
cu intensificări temporare în Moldova 
și sudul Banatului. Temperatura aeru
lui la ora 14 a fost cuprinsă între 6 
grade la Toplița și Joseni, și 18 grade 
în mai multe localități din cimpia ves
tică. Dimineața, frecvent, s-a produs 
brumă în nordul, centrul și estul țării. 
In București: vremea a fost frumoasă 
cu cerul senin. Vînt slab. Temperatura 
maximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 octombrie. în țară: vremea va 
fi în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin la începutul 
intervalului, apoi va prezenta înno- 
rări mai accentuate în jumătatea de 
nord-vest a țării, unde izolat va ploua. 
Vîntul va sufla, în general, slab la în
ceput, apoi pînă la moderat. Diminea
ța, local, se va produce ceață și bru
mă. Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 șl 8 
grade, izolat mal coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime, între 
12 șl 22 grade. In București: vreme 
frumoasă și în curs de încălzire. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vînt în general 
slab. în primele ore ale dimineții, 
ceață.

„LEXPRESS"

In cartea recent ăpărută in librăriile pariziene „COSTUL $1 VA
LOAREA VIEȚII UMANE“ — din care reproduce ample pasaje revista 
„L’Express“ — cunoscutul economist francez Alfred Sauvy 
printre alte aspecte vitale ale 
mai jos, in rezumat, opiniile sale

Foametea — mai exact subnutriția 
— constituie una din cele mai mari 
amenințări care planează asupra 
omenirii. într-o serie de statistici 
apare că din cei 46 de milioane de 
oameni care mor pe an in lume, 
aproximativ 5 milioane mor de foa
me. De fapt, numărul de vieți care 
se pierd sau sînt grav afectate de 
pe urma subnutriției este mult mai 
mare. Moartea prin inaniție este ra
ră. în schimb subnutriția provoacă 
grave carențe si reduce rezistența 
ia boli.

Pe de altă parte, hrana populației 
din țările bogate este superioară nu 
numai nevoilor el fiziologice, dar și 
celor mai elementare norme de să
nătate. De la cel de-al doilea război 
mondial încoace, de mai bine de 30 
de ani deci, consumul — îndeosebi 
de produse animale — a înregistrat 
o creștere substanțială. Despre fap
tul că oamenii din țările bogate iși 
sporesc pe această cale propria lor 
mortalitate s-ar putea spune că 
e...... treaba lor", respectiv dreptul
lor. Numai că, procedind astfel, ei 
sporesc si mortalitatea din țările să
race, ceea ce înseamnă un grav pre
judiciu. De exemplu, proteinele ief
tine — soia, făina de peste etc. care 
ar putea servi drept hrană pentru 
oameni — sînt folosite pentru ali
mentarea unui număr excedentar de 
vite. Se poate spune chiar că ani
malele din țările bogate sînt mai 
bine hrănite decit oamenii din țările 
sărace.

Făcind o evaluare în linii mari 
a urmărilor acestei „deturnări de 
alimente", constatăm următoarele: 
Dacă un adult consumă zilnic, în 
plus peste rația normală, o cantitate 
de 400 de calorii animale (de pildă 
30 de grame de grăsimi si 100 de 
grame de carne) înseamnă că el con
sumă indirect 2 600 de calorii vege
tale suplimentare, deci simțitor mai 
mult decit rația unui adult din Asia 
sau Africa. Cei aproximativ 350 de 
milioane de adulti din Europa occi
dentală si din țările anglo-saxone 
absorb deci hrana vegetală a peste 
350 milioane de persoane. Chiar dacă 
acestor persoane vitregite li s-ar da 
cantitatea de calorii animale nece
sare alimentării, cifra celor care ar 
putea fi hrăniți din excedentul de 
alimente nu ar scădea decit pînă la

Pm agenda „Tehnoexpo", TIBCO 
și Salonului internațional al chimiei

Masă rotundă pe tema 
promovării exportului

în cadrul manifestărilor Drilejuite 
de desfășurarea la București a edi
țiilor din acest an ale „Tehnoexno". 
TIBCO si Salonului international al 
chimiei s-a desfășurat o masă ro
tundă cu tema „Promovarea expor
tului românesc prin intermediul 
tîrguriior și expozițiilor internațio
nale". Organizată de Camera de co
merț si industrie a Republicii Socia
liste România. Academia de studii 
economice si Asociația română de 
marketing — „Aromar" — masa ro
tundă a reunit conducători de între- 
Drinderi de comerț exterior, cadre 
didactice din învătămîntul superior, 
specialiști in domeniul promovării 
exportului. în publicitate si relații 
publice, reprezentanți ai unor unități 
producătoare.

Opinii 
ale unor participant 

de peste hotare
ALOIS KUBIK, directorul pavilio

nului Cehoslovaciei : Ritmul de creș
tere a schimburilor noastre reciproce 
înregistrează. îndeosebi în ultimii ani. 
niveluri ridicate. De pildă, numai în 
acest an se înregistrează un spor al 
volumului schimburilor reciproce de 
mărfuri de 54 la sută fată de 
anul 1976. o parte însemnată 
a livrărilor fiind formată din produ
se ale industriilor constructoare de 
mașini din România si Cehoslova
cia. Discuțiile între reprezentanții 
organizațiilor comerciale din țările 
noastre sînt fructuoase, iar acestea se 
vor solda cu rezultate pozitive t>e li
nia dezvoltării si diversificării schim
burilor comerciale, a lărgirii coope
rării economice si tehnico-stiintifice 
dintre Cehoslovacia si România.

Dr. LUIGI SANNA, directorul pavi
lionului Italiei : Participarea italiană

abordează, 
Redăm 

cu această problemă.
omenirii, problema foametei, 
in legătură

250 sau cel mult 200 de milioane. 
Astfel, o repartizare mai echitabilă 
a hranei în lume ar permite, men- 
ținînd o alimentație egală de ambele 
părți, hrănirea a cel puțin 200 mili
oane de oameni in plus.

Alimentația artificială ar putea 
contribui la o rezolvare a dramati-

• în timp ce în țările bogate 
alimentele consumate depășesc 
cerințele firești, în țările sărace 
mor în fiecare an de foame 
5 milioane de oameni • Cînd 
animalele sînt hrănite mai bine 
decît oamenii • Cum ar putea 
fi hrăniți 200 milioane de 

oameni în plus

cei probleme a foametei. Dacă în 
cazul zahărului, glucidă pură, cîști- 
gul rezultat de pe urma unei sinteze 
nu ar fi substanțial, in cazul protei
nelor, miza este cit se poate de 
mare. Soia este transformată în 
prezent în „carne". Din această 
carne artificială se poate realiza o 
economie de 30 la sută, ca valoare, 
iar în ce privește suprafața terenu
rilor cultivate încă si mai mare. Pro
teinele artificiale depășesc actual
mente în țările capitaliste 6 la sută 
din cantitatea totală de proteine. Po
trivit aprecierilor Ministerului Agri
culturii al S.U.A., chiar menținîn- 
du-se același procentaj scăzut, s-ar 
nutea înregistra ne această cale re
duceri cu 4—8,5 la sută a efectivelor 
de bovine, ovine si porcine. Se men
țin însă însemnate rețineri în ce pri
vește intervenția chimiei in alimen
tație. Dacă în cazul populației din 
tarile dezvoltate este vorba de reți
neri de ordin „estetic". în cazul po
poarelor sărace s-ar opune rezistentă 
acestei inovații, intrucît alimentele 
sintetice contravin unor obiceiuri. 
Pentru moment deci nu este posibil 
să se aprecieze importanta ne care 
ar putea-o iuca hrana artificială.

în primul rind, în domeniul asigu
rării alimentației se ridică problema 
solidarității între popoare. Această 
solidaritate este însă, din păcate, in
vers proporțională cu distanta. Un 

la această ediție reprezintă un pas 
înainte fată de cele anterioare, de
oarece am venit pentru Prima dată 
la ediția de toamnă. Firmele italie
ne așteaptă ca la acest tirg să în
cheie afaceri concrete, pentru că e- 
xistă multiple posibilități în această 
direcție. In legătură cu organizarea 
primului Salon international al chi
miei. aceasta mi se nare o idee feri
cită. deoarece permite industriei 
chimice din diferite țări să-si pre
zinte ce are mai bun în producțiile 
proprii in cadrul unei expoziții spe
cializate. în scopul determinării ne
cesităților acestei plete, avînd în ve
dere că industria chimică este unul 
din sectoarele cele mai importante a- 
tît în economia României, cit si în 
alte țări.

RICHARD C. BELL, directorul pa
vilionului S.U.A. : Participarea a 125 
de firme americane la primul Salon 
international al chimiei, organizat in 
capitala României, este de natură să 
prezinte multe din posibilitățile de 
cooperare economică si tehnico-stiin- 
tifică între țările noastre în domeniul 
echipamentului si tehnologiilor pen
tru industria chimică. Un proverb a- 
merican spune că o distantă chiar si 
de o mie de mile se scurtează tot cu 
pasul. Or. referindu-ne la colabo
rarea economică dintre S.U.A. și 
România, pot spune că. în ultimii 
ani. s-au Întreprins numeroși pași po
zitivi. Si actuala expoziție este un 
important pas înainte pentru. mai 
buna cunoaștere reciprocă. Am vizi
tat pavilionul românesc, care este 
bine organizat si oferă imaginea cu
prinzătoare a resurselor de coopera
re în domeniile pentru care este spe
cializată actuala manifestare econo
mică. Sintem interesați pentru a 
dezvolta si amplifica schimburile co
merciale. a diversifica formele de 
colaborare, inclusiv in organizarea de 
noi societăți mixte româno—ameri
cane.

Dan CONSTANTIN

om agonizînd de foame nu ne im
presionează dacă se află undeva de
parte de noi. Dacă insă trage să 
moară într-o casă vecină, sintem gata 
să facem ceva pentru el, să-l che
măm la masa noastră. Nu putem să 
nu împărțim hrana cu el.

De la război încoace ne simțim 
din ce în ce mai apropiati unii de 
alții — numărul de kilometri a ră
mas același, dar distantele ce ne 
despart sînt mult mai mici. In plus, 
am devenit mai conștienți de mize
ria si sărăcia din lume. Populațiile 
globului sînt recenzate. producțiile 
lor cunoscute, iar rațiile de hrană de 
care dispun sînt oficializate de sta
tistici necruțătoare. Va îi foarte 
greu să ne mai facem că nu le cu
noaștem. Abia în urma crizei alimen
tare din 1965, organizațiile internațio
nale și-au dat seama ce importanță 
vitală are hrana. De atunci, probletna 
pare se ridică este aceea de a sti în 
ce măsură vrem intr-adevăr să îm
piedicăm ca oamenii să moară de 
foame. Metoda preponderentă rămîne 
deocamdată „pomana", deși nimeni 
nu ignoră că această caritate mai 
curînd liniștește conștiința bogatului 
decît burta săracului. Dar va trebui 
să mergem mai departe. O parte 
din țările occidentale este șocată 
mai ales de contrastul dintre situa
țiile personale. Cu averea lui Onas- 
sis, se spunea după moartea .aces
tuia. s-ar putea salva mii de vieți. 
Deși seducător, acest calcul nu are 
valoare. Vapoarele, avioanele, titlu
rile de rentă nu reprezintă hrană. 
Vinzarea si distribuirea valorii lor 
către familiile nevoiașe nu va spori 
cu nici un gram cantitatea de ce
reale din lume, cel mult va face să 
crească preturile. Este adevărat că 
această ridicare a prețurilor poate 
să stimuleze producția în anumite 
regiuni. Cu adevărat folositor ar fi 
numai dacă sumele ce serveau pen
tru consumul unui Onassis (vile, 
iahturi etc) s-ar putea folosi pentru 
defrișări, valorificarea terenurilor, 
ameliorarea învățămîntului agrono
mic etc. Cantitatea de hrană ar creș
te în acest caz. dar numai după un 
anumit timp.

Pentru a pătrunde mai bine acest 
gen de probleme, va trebui să se 
abandoneze deci înșelătoarea optică 
monetară si să se raționeze în ter
meni de marfă si chiar de hrană. 
Atunci cînd este in joc viata unui 
om, unitatea de măsură trebuie să 
fie nu dolarul, ci caloria sau gramul 
de proteine.
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(Urmare din pag. I)
vorbele și faptele comupiștilor 
se manifestă o deplină concordantă, 
că toate planurile si proiectele În
tocmite de partid se materializează 
in Înfăptuiri care schimbă mereu din 
bine in mai bine chipul tării, viata 
oamenilor.

Nu încape îndoială că si prevede
rile Programului cu care Frontul 
Unității Socialiste se prezintă in 
actualele alegeri — exprimînd 
obiective ale Programului partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a tării spre comunism, 
concretizate pentru perioada respec
tivă de timp — vor fi, de asemenea, 
integral îndeplinite. Prin votul acor
dat Frontului Unității Socialiste, 
alegătorii vor vota pentrn realizarea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea, astfel ca România să facă noi 
pași însemnați pe drumul progresu
lui și bunăstării, al apropierii de 
țările dezvoltate ale lumii.

Fiecare organizație de partid, fie
care organizație din componenta 
Frontului Unității Socialiste trebuie 
să folosească toate mijloacele muncii 
politico-educative pentru ca ideile 
Apelului să fie nu numai cunoscute, 
dar si organic asimilate de toti ce
tățenii țării. Paralel cu prezentarea 
marilor obiective de interes national, 
se impune să fie relevate efectele 
acestora pe plan local, precizate ac
țiunile concrete care trebpie între
prinse în fiecare circumscripție elec
torală pentru dezvoltarea economico- 
socială și ridicarea nivelului de trai 
și de civilizație al celor ce muncesc.

Este o îndatorire civică primordială 
a tuturor celor peste 2 700 000 mem
bri ai partidului ca. Indiferent de 
profesie, funcție sau domeniu de ac
tivitate. să acționeze ca propagan
diști In miilocul colectivului unde 
lucrează. în cartierul unde locuiesc, 
amplificând în conștiințe ecoul vi
brantelor chemări ale Apelului.

Iar mai presus de toate este ne
cesar ca, Imbinînd vorba cu fapta, 
încă înaintea alegerilor, prin initia
tive luate în comun de candidați si 
alegători, prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan. Drin noi 
Înfăptuiri în toate domeniile con
strucției socialiste, să fie exprimată 
adeziunea deolină a întregului popor 
fată de programul electoral al Fron
tului Unității Socialiste, fată de po
litica partidului — călăuză încercată 
pe calea înfăptuirii aspirațiilor 
tuturor fiilor tării, de progres mul
tilateral si continuă înălțare a pa
triei socialiste.

Candidați! în alegeri — 
cei mai buni dintre 

cei mai buni cetățeni 
în pregătirea alegerilor au avut loc 

In această săDtămînă. în toate loca
litățile. numeroase adunări pentru 
desemnarea candidatilor în alegeri 
ai Frontului Unității Socialiste. Nu
mitorul comun al tuturor acestor 
adunări l-a constituit înaltul spirit 
de responsabilitate socială manifes
tat pretutindeni de alegători, exigen
ța si discernămîntul cu care au fost 
luate în discuție candidaturile pro
puse. Sint desemnați drept candidați 
ai Frontului Unității Socialiste mun
citori. țărani, intelectuali, oameni ai 
muncii de diferite naționalități 
care se disting prin hărnicie, iniția
tivă. spirit gospodăresc. dovedind 
prin întreaga lor activitate o înaltă 
conștiință cetățenească, hotărîrea si 
capacitatea de a acționa neabătut 
pentru progresul sl Înflorirea tării, a 
orașelor si satelor patriei.

Faptul că in peste 88 la sută din 
circumscripțiile electorale se depun 
mal multe candidaturi, creșterea nu
mărului de candidați din rândurile 
cetățenilor care nu sint membri ai

CRONICA SĂPTĂMÎNII

P.C.R., posibilitatea neîngrădită, 
deplina libertate asigurată ce
tățenilor de a accepta sau respinge 
pe unul sau altul din candidate 
pronusi reflectă pregnant procesul 
de continuă adîncire a democrației 
noastre socialiste. Toate acestea asi
gură condițiile necesare investirii 
cu mandatul de deputat a celor 
mai buni dintre cei mai buni 
cetățeni, capabili să aducă o con
tribuție substanțială la traducerea în 
viată a politicii partidului, urmărind 
tot mai buna gospodărire a orașelor 
si satelor. înaintarea mereu mai 
rapidă a tării De calea progresului si 
Civilizației socialiste.

Solidaritate activă 
cu toate detașamentele 

mișcării comuniste 
și muncitorești

Activitatea internațională, dinamică 
și constructivă, a partidului si statu
lui nostru. în concordantă cu liniile 
directoare ’efinite de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.. și-a găsit 
și în această săptămină elocvente 
confirmări.

Concomitent cu dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, cu 

tinerele state care au pornit ne calea 
dezvoltării de sine stătătoare, cu ce
lelalte țări ale lumii, indiferent de 
orinduirea lor, socială, o constanta 
fundamentală a întregii politici in
ternaționale a partidului nostru o 
constituie, așa cum este știut, solida
ritatea militantă si colaborarea fră
țească cu toate partidele comuniste 
și muncitorești. Mesajul de salut al 
C.C. al P.C.R. adresat celui de-al 
XÎV-lea Congres al P. C. din Japo
nia. ca și participarea unei delegații 
a partidului nostru la lucrările 
înaltului forum al comuniștilor ja
ponezi reprezintă o vie expresie a 
raporturilor rodnice. Ce caldă prie
tenie si colaborare tovărășească, exis
tente între cele două partide, rapor
turi la dezvoltarea cărora o contri
buție hotărîtoare au avut înțelegerile 
stabilite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kenji Miyamoto. Mi- 
litînd cu hotărire pentru realizarea 
unei unităti de tip nou între parti
dele comuniste și mur citorești. pen
tru dezvoltarea solidarității și cola
borării dintre ele. P.C.R. pune la 
baza relațiilor sale cu celelalte par
tide — așa cum se reafirmă și în 
mesajul amintit — principiile auto
nomiei și independ ’-tei. deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, respectării drep
tului fiecărui partid de a-și elabora 
politica, strategia si tactica revolu
ționară. corespunzător condițiilor is
torice. naționale si sociale din propria 
tară.

Probleme cardinale 
ale contemporaneității 
în dezbaterea O.M.U. 

și a reuniunii 
de la Belgrad

Odată cu încheierea dezbaterilor 
de politică generală. în cadrul actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a început analizarea și discu
tarea concretă a numeroaselor puncte 
înscrise pe ordinea de zi. Interven
țiile înregistrate în această săptă
mină in reuniunile diferitelor comi
tete ale Adunării Generale au pus 
din nou în evidentă acuitatea mari
lor probleme care frămîntă popoarele 
lumii : dezarmarea, rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictelor, eliminarea ul
timelor reziduuri ale colonialismului, 
sporirea rolului O.N.U. în viata in
ternațională. îmbunătățirea condiției 
femeii în lume. Este pozitiv faptul 
că dezbaterile din cadrul Comitetu
lui pentru probleme juridice, care 
examinează raportul Comitetului 
special pentru Carta O.N.U. și întă
rirea rolului organizației, au eviden
țiat. în marea lor majoritate, nece
sitatea îmbunătățirii continue a ac
tivității O.N.U.. a democratizării sale. 
In așa fel îneît organizația mondială 
să reprezinte efectiv cadrul democra

tic cel mai larg pentru participarea 
directă și egală in drepturi a tuturor 
națiunilor la viata politică interna
țională. Tocmai in acest sens. în spi
ritul cunoscutelor propuneri prezen
tate încă din 1975. a acționat Si acțio
nează tara noastră, atit la lucrările 
din plenară, cit și în comitetele 
O.N.U.

La reuniunea de la Belgrad a re
prezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa și-au început 
activitatea. în această săptămină, 
organele subsidiare de lucru, cores
punzătoare marilor capitole ale Ac
tului final. Subliniind atenția deosebită 
pe care România o acordă înfăptuirii 
securității europene, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat, încă 
o dată — cu prilejul deschiderii 
Conferinței internaționale a Crucii 
Roșii — poziția partidului și statu
lui nostru in sensul că reuniunea de 
la Belgrad trebuie „să dea un nou 
impuls infăptuirii documentelor sem
nale la Helsinki, să deschidă calea 
trecerii la dezangajarea militară, 
fără de care nu se poate vorbi de 
securitate, libertate și de pace", 
în concordanță cu aceste poziții de 
principiu, delegația română a pre
zentat în cadrul reuniunii propuneri 
concrete, realiste, de nqtură să sti
muleze destinderea și cooperarea 
intereuropeană, in care se înscrie și 
documentul de lucru referitor la ac
tivitatea general-europeană în rin- 
dul tineretului.

Se cuvin semnalate și contribuțiile 
aduse în această săptămină în cadrul 
reuniunii de la Belgrad de către sta
tele mediteraneene nesemnatare ale 
Actului final și care au pus, o dată 
mai mult, în evidență legătura indi
solubilă dintre securitatea europeană 
și cea din zonele adiacente, precum 
și necesitatea respectării și aplicării 
stricte a principiilor din Actul final, 
atit în relațiile dintre țările partici
pante, cît și în relațiile dintre toate 
statele.

Evoluții semnificative 
în viața internațională

Pentru tendințele pozitive care își 
croiesc drum în viața internațională 
sînt semnificative evoluțiile din 
Spania, unde procesul de înțelegere 
dintre forțele politice din cercul 
constituțional a înregistrat noi pași 
înainte. în cursul acestei săptămîni, 
semnatarii „acordului de la Man- 
cloa", intervenit între guvernul spa
niol și partidele reprezentate de par
lament, inclusiv Partidul Comunist, 
au continuat dialogul în scopul com
pletării măsurilor de combatere a 
crizei economice cu o serie de mă
suri politice, de natură să stimuleze 
continuarea procesului de democrati
zare a țării.

în contrast cu evoluțiile pozitive 
înregistrate pe un șir de planuri, 
trebuie arătat că într-o altă zonă a 
lumii. în Republica Sud-Afrlcană. au
toritățile au declanșat in această 
săptămină un nou val de măsuri re
presive, cele mai importante de la 
interzicerea în 1960 a celor două or
ganizații patriotice — Congresul Na
țional African (A.N.C.) și Congresul 
Panafrican (P.A.C.). Acest nou val 
de prigoană rasistă, care survine in 
contextul intensificării acțiunilor de 
luptă în favoarea drepturilor și li
bertăților populației de culoare, a 
stirnit ample reacții de protest în 
țară, ca și oprobriul viu a numeroase 
guverne si organizații internațio
nale. Condamnînd cu fermitate 
politica de apartheid și discriminare 
rasială, tara noastră se pronunță cu 
hotărire pentru lichidarea ultime
lor bastioane ale colonialismului 
si rasismului în Africa aus
trală, pentru respectarea drepturilor 
populației oprimate de a-și făuri 
viața în libertate și independență, 
potrivit propriilor interese și aspi
rații.

Aceasta este o cerință esențială a 
vieții Internaționale, un curs legitim 
Si ineluctabil al dezvoltării istorice.

• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Concert extraordinar 
de muzică ușoara cu MASSIEL și 
formația sa (Spania) — 19.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Marele soldat — 10, Dan
ton — 19, (sala mică) : Romulus 
cei Mare — 10, Viața unei femei — 
15, Părinții teribili — 19,30;
• Filarmonica „George Enescu44 
(sala mică a Palatului) : Concert 
pentru „Ziua Națiunilor Unite44 —
11.
• Opera Română ; Răpirea din 
Serai — 11, Frumoasa din pădurea 
adormită — 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30, Văduva veselă —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu) : 
Undeva, o lumină — 10, Ferma — 
15, Leonce și Lena — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) ; Interviu — 10, 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
15, Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor — 10,30, Recital : Leo polcii na 
Bălănuță și Anda Călugăreanu —
15.30, Rața sălbatică — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10,30, Jocul dragostei și al în- 
timplării — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Jucătorii de cărți și Ur
sul — 10, Nu am încredere în 
bărbați — 15, Conversație despre 
dl. von Goethe — 19, (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 19,30.
• Teatrul Glulești : Regele loan
— 19,30, (la sala Palatului) : Ro
manțioșii — 10, Hotel „Zodia ge
menilor44 — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat ; Șo
maj fără rasă — 19,30.
• Teatrul satiiic-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Camping Boema — 17; 20.
• Teatrul „I. Vasilescu44 : Bunica 
se mărită — 10; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți !
— 19,30.
• Teatrul „I. Creangă44 : Pino
cchio — 10, Nota zero la purtare
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec •— 10;
12.
• Circul București : Super circ — * * 
10; 16; 19,30.
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Creșterea rolului și eficienței 
O.N.U. în înfăptuirea năzuințelor 
de pace, colaborare și progres 

ale tuturor popoarelor
„Ne pronunțăm ferm pentru creșterea 

rolului Organizației Națiunilor Unite, care 
oferă cadrul organizatoric corespunzător 
pentru participarea efectivă a tuturor sta
telor la dezbaterea și soluționarea proble
melor păcii, securității și destinderii, la 
întărirea colaborării popoarelor în lupta 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU
Se împlinesc 32 de ani de la a- 

doptarea Cartei Națiunilor Unite, e- 
veniment cu profunde semnificații 
pentru viața internațională din în
treaga perioadă postbelică. Creată la 
sfîrșitul unei conflagrații fără pre
cedent în istorie, Organizația Na
țiunilor Unite a fost învestită, prin 
însuși textul Cartei sale, cu înalta 
misiune de a acționa pentru menți
nerea păcii și securității interna
ționale, pentru dezvoltarea colaboră
rii multilaterale între națiuni.

Ziua Națiunilor Unite — marcată 
In întreaga lume în fiecare an Ia 
24 octombrie — constituie un prilej de 
evocare atît a progreselor, cît și de 
evidențiere a cerințelor ce se impun 
pentru ca acest for atotcuprinzător 
— care la întemeiere avea 51 de 
state membre, iar astăzi are 149 — 
să asigure în practică exercitarea 
dreptului tuturor 
statelor de a lua 
parte la soluțio
narea probleme
lor complexe ale 
omenirii.

Membră a O.N.U. 
din decembrie 
1955, România și -a 
afirmat solemn atașamentul față 
de principiile fundamentale ale 
Cartei, a militat cu fermitate pen
tru transpunerea lor în viață, 
în concordantă cu năzuințele \de 
pace, libertate și progres ale tu
turor popoarelor. în spiritul poli
ticii sale externe consecvente, Româ
nia a participat, de la început, îm
preună cu celelalte state socialiste, 
cu toate statele iubitoare de pace, 
la examinarea celor mai importante 
probleme înscrise pe agenda succe
sivelor sesiuni ale Adunării Genera
le, cît și a altor reuniuni și confe
rințe internaționale sub egida O.N.U., 
s-a manifestat ca un factor dinamic, 
prin inițiative și propuneri construc
tive, la elaborarea și adoptarea unor 
documente de interes general pen
tru viața internațională, pentru des
tinele omenirii. Asemenea contribu
ții substanțiale vizează tocmai reali
zarea efectivă- a obiectivelor funda
mentale proclamate, de O.N.U.. ca în
tărirea securității internaționale. în
făptuirea dezarmării generale. în pri
mul rind a dezarmării nucleare, li
chidarea definitivă a colonialismului, 
reducerea decalaielor economice, e- 
ducarea tineretului în spiritul ideilor 
păcii si colaborării, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

în opinia tării noastre. O.N.U. îi 
revine o mare răspundere în ce pri
vește democratizarea vieții interna
ționale. în întronarea principiilor noi 
în raporturile interstatale. Prin în
săși componenta sa. organizația re
prezintă forul cel mai reprezentativ, 
în măsură să asigure exercitarea e- 
fectivă a dreptului tuturor statelor, 
indiferent de mărime sau potential e- 
conomic si militar, de a lua parte, pe 
baza deplinei egalități, la rezolvarea 
problemelor majore ale contempora
neității. Numai în acest fel se poa
te ajunge la soluții corespunzătoare 
intereselor si năzuințelor tuturor po
poarelor.

Pornind de la imperativul gene
ralizării unor relații noi între state, 
de deplină egalitate și respect re
ciproc, care să ofere națiunilor — 
indiferent de dimensiune și poten
țial — posibilitatea neîngrădită de 
a-și consacra energiile creatoare în 
vederea propășirii materiale și spi
rituale, România s-a pronunțat în

ZIUA 
NAȚIUNILOR UNITE
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri româno-bir- 

lîianOZO. Primul ministru al Gu
vernului Uniunii Birmane, U Maung 
Maung Kha, a primit pe Dumitru 
Bejan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
care întreprinde o vizită la Rangoon, 
în fruntea unei delegații economice 
române. în cadrul convorbirii a fost 
exprimată dorința comună de a se 
întreprinde noi acțiuni concrete pen
tru dezvoltarea relațiilor' româno- 
birmaneze pe multiple planuri. In 
timpul vizitei, delegația economică 
română a avut convorbiri cu miniș
trii planificării și finanțelor, comer
țului. industriei, construcțiilor, agri
culturii și economiei forestiere. •

Acord economic și politic
Guvernul spaniol șlîn Spania.

partidele de opoziție au ajuns la 
un acord economic și politic, s-a 
anunțat la Madrid. Primul ministru 
Adolfo Suarez a apreciat că. „dato
rită acordurilor încheiate. Spania va 
ieși din criză", iar secretarul gene
ral al P.C. din Spania. Santiago 
Carrillo, a declarat că s-a ajuns la 
„acorduri satisfăcătoare în vederea 
depășirii stării de criză".

încheierea vizitei dele
gației P.S. Francez în Bul
garia. Comunicatul privind vizita in 
Bulgaria a delegației P.S.F.. condu
să de Franțois Mitterrand, prim-se- 
cretar al P.S F., relevă, printre al
tele. că o colaborare largă si per
manentă între comuniști, socialiști si 
social-democrati. în pofida existentei 
unor deosebiri ideologice serioase si 
de tradiții proprii, poate deveni unul 
din factorii importanți pentru apă

favoarea creșterii rolului O.N.U. pen
tru abolirea vechii politici imperia
liste, de asuprire, forță și dictat, 
pentru stingerea focarelor de război 
și eliminarea surselor de tensiune, 
pentru soluțioparea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor poli
tice. Așa cum se știe, țara noastră 
și-a adus contribuția la definirea a- 
gresiunii, unul din documentele im
portante adoptate la O.N.U. în ulti
mii ani, tocmai în vederea preveni
rii crizelor și conflictelor între 
state.

Rolul și eficiența O.N.U. în viața 
internațională au constituit în perma
nentă subiect de atentă preocupare 
din partea țării noastre. Ca întru
chipare a acestei preocupări, Româ
nia a prezentat la cea de a 
30-a sesiune a Adunării Generale 
cunoscutul document de poziție care 

expune căi si mo
dalități în vede
rea creșterii ro
lului forului mon
dial în viața in
ternațională. pen
tru îmbunătăți
rea radicală a 
activității sale în 

toate domeniile, astfel încît să 
reflecte marile rrfutaț'ii și trans
formări în fizionomia lumii contem
porane, să devină un instrument pu
ternic și eficace în promovarea înal
telor principii și țeluri pentru care 
a fost creat. După cum se știe, un 
pas important pe calea materializă
rii acestei inițiative — la care s-au 
alăturat un șir de alte state membre 
— l-a constituit crearea „Comitetu
lui special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului Națiunilor Unite", 
ale cărui lucrări, cu participarea 
activă a țării noastre, sînt continuate 
și in cadrul actualei sesiuni a Adu
nării Generale. Pe aceeași linie, a 
participării sale active la viața fo
rului mondial, în ultimul timp 
România a îmbogățit conținutul a- 
gendei O.N.U. cu teme și idei de 
interes general, ca elaborarea unui 
cod de conduită care să conțină 
drepturile și îndatoririle fundamen
tale ale statelor, convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
pentru acordarea independenței te
ritoriilor aflate încă sub dominație 
colonială, crearea unui mecanism al 
O.N.U. care să urmărească respec
tarea și aplicarea rezoluțiilor O.N.U. 
Este totodată ferma convingere a 
țării noastre — exprimată nu o dată 
de la tribuna O.N.U. — că organiza
ției trebuie să-i revină atribuții și 
răspunderi mai mari în edificarea 
noii ordini economice internaționale, 
pentru a sprijini mai intens progre
sul economic și social al țărilor ră
mase in urmă.

Avînd deplina convingere că, prin 
eforturile constructive ale tuturor 
statelor, în cadrul O.N.U. se poate 
ajunge la soluționarea oricăror pro
bleme internaționale, oricît de difi
cile, România va contiuna să parti
cipe activ la întreaga activitate a 
forului mondial, adueîndu-și contri
buția la procesul întăririi rolului 
acestuia în viața internațională, în 
concordanță cu interesele și aspira
țiile popoarelor de făurire a unei 
lumi noi, în care să fie asigurate 
tuturor libertatea și pacea, egalita
tea și dreptatea, ca cerințe funda
mentale ale progresului întregii uma
nități.

livlu RODESCU

rarea intereselor oamenilor muncii, 
pentru asigurarea păcii si progresu
lui social în lume.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Hen- 
ryk Jablonski, care se află în vizită 
în Nigeria a avut convorbiri cu 
Olusegun Obasanjo, șeful statului ni
gerian. A fost subliniată dezvoltarea 
dinamică. în ultimii ani. a relațiilor 
bilaterale, menționîndu-se că poten
țialul economic al celor două țâri 
creează posibilități pentru extinderea 
colaborării bilterale.

Sub auspiciile Asociației Da- 
nemarca-Romănia a avut loc la 
Centrul de cultură din Tastrup 
o seară culturală românească. 
Cu această ocazie, teatrul „Țăn
dărică" din București a prezen
tat un spectacol care s-a bucu
rat de un deosebit succes. Au 
participat oameni de cultură si 
artă, reprezentanți ai organelor 
locale, ziariști, un numeros pu
blic. precum si membrii Amba
sadei române la Copenhaga.

Plenara C.C. al P.S. Ita
lian. La Roma a avut loc o plenară 
a C.C. al P.S. Italian care a dezbă
tut. ne marginea unui raport pre
zentat de secretarul general al P.S.I.. 
Bettino Craxi. situația politică, eco
nomică si socială din tară după a- 
cordul intervenit. în vara acestui an. 
între cele sase partide ale „arcului 
constitutional". Plenara a adoptat o 
rezoluție care aerobă decizia convo
cării anticipate. în luna martie 1978, 
a Congresului national al P.S.I.

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

„ESTE NECESARA EXCLUDEREA FOLOSIRII FORTH 
IN RELAȚIILE DINTRE STATELE EUROPENE"

Intervenția reprezentantului român
BELGRAD 22. — Trimisul special 

Agerpres transmite : Luind cuvîntul 
în organul subsidiar de lucru privind 
problemele securității în Europa, in 
cadrul dezbaterilor asupra aplicării 
principiilor care guvernează relațiile 
dintre statele participante, reprezen
tantul român Ion Diaconu a subli
niat importanța respectării stricte a 
principiului ncrecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, a creării 
unui ansamblu de condiții care să 
excludă folosirea forței in relațiile 
dintre state pe continent. Mențio- 
nind că Actul final interzice atît ac
tele de folosire sau de amenințare 
cu forța, cît și orice manifestări de 
forță sau intervenții armate, el a 
arătat că statele participante tre
buie să depună eforturi în continuare 
pentru a crea condițiile de ordin ma
terial și psihologic care să excludă 
orice acte de acest gen, îndreptate 
împotriva altor state. In acest sens, 
el a evidențiat necesitatea ca statele 
să reafirme și să întărească in docu
mentele lor internaționale bilaterale

„Cooperarea în domeniul mediului ambiant—componentă 
a eforturilor pentru edificarea noii ordini economice 

internaționale11
Dezbaterile din Comitetul economic 
al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE — De la tri
misul nostru special : în Comitetul 
economic al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă să fie dezbătute 
problemele legate de Programul Na
țiunilor Unite pentru mediul încon
jurător (U.N.E.P.) pe marginea unui 
raport al Consiliului de administra
ție al acestui program.

Luind cuvîntul. delegatul român, 
Ion Goriță, a arătat că țara noastră 
împărtășește întru totul opinia că 
dezvoltarea cooperării în domeniul 
mediului ambiant constituie o com
ponentă importantă a eforturilor pen
tru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale si a evidențiat 
necesitatea ca în activitatea U.N.E.P. 
să se acorde o atentie deosebită sa
tisfacerii cerințelor țărilor în curs de 
dezvoltare. Problemele referitoare la 
protecția mediului înconjurător că

Măsuri pentru promovarea turismului 
în zona Balcanilor

Președintele Greciei i-a primit pe șefii delegațiilor participante 
la conferința organismelor de turism din țările balcanice

ATENA 22 (Agerpres). — Cea de-a 
X-a conferință a organismelor ofi
ciale de turism din țările balcanice, 
întrunită la Atena, și-a încheiat lu
crările prin semnarea unui protocol.

Convorbirile dintre delegațiile ță
rilor participante au evidențiat voin
ța lor comună de a da un nou impuls 
cooperării în domeniul turismului, 
pentru intensificarea schimburilor 
reciproce și a mișcării turistice cu 
alte țări. Participanții au apreciat că 
realizările turistice interbalcanice. cit 
și măsurile prevăzute pentru dezvol
tarea acestei forme de cooperare, 
constituie o importantă contribuție la 
aplicarea prevederilor Actului final 
de la Helsinki în legătură cu turis
mul. ca factor al unei mai bune în
țelegeri între popoare. Totodată, par- 
ticipanții și-au exprimat satisfacția 
pentru ținerea concomitent a aces
tei conferințe cu reuniunea de la 
Belgrad a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa.

Declarația comună■
BELGRAD (Agerpres). — Declara

ția comună dată publicității la înche
ierea vizitei președintelui R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în Alge
ria, și a convorbirilor cu președin
tele Houari Boumediene subliniază 
că cei (joi șefi de stat au acordat o 
atenție specială evoluției situației 
din Orientul Mijlociu, exprimînd 
convingerea lor fermă că pacea, 
securitatea și stabilitatea în această 
regiune nu pot fi obținute fără sta-

B B B B B B B

Intr-o declarație a P.C. 
din Salvador, comuniștii salva- 
dorieni se pronunță pentru unirea 
tuturor forțelor patriotice în lupta 
pentru eliberarea deținuților politici, 
pentru obținerea legalizării partide
lor de opoziție, a sindicatelor, pen
tru instaurarea unei orînduiri demo
cratice constituționale in Salvador.

Rata inflației în Canada 
a fost luna trecută de 8,4 la sută, în 
comparație cu septembrie 1976. S-a 
anuntat. de asemenea, că, începind 
din 1971, puterea de cumpărare a do
larului canadian a scăzut cu 61 la 
sută.

Soluționarea problemelor Orientului Apropiat impune

Recunoașterea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinean

BEIRUT 22 (Agerpres). — Comite
tul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) a dat 
publicității un comunicat. în urma 
unei reuniuni desfășurate sub con
ducerea lui Yasser Arafat, președin
tele comitetului, care se referă la 
„indiciile pozitive conținute în pro
punerile copreședinților Conferinței 
de la Geneva asupra Orientului A- 
propiat. în ceea ce privește dreDtu- 
rile poporului palestinean" — trans
mite agenția W.A.F.A. După ce res
pinge documentul de lucru america- 
no-israelian. comunicatul reafirmă 
că O.E.P. este singurul reprezentant 
legitim al ponorului palestinean. care 
exprimă voința națională a acestui 
ponor în toate conferințele Interna
tionale. Documentul adaugă că „o 
pace dreaptă în regiune depinde de 
eliminarea ocupației israeliene si re- 

și multilaterale obligația de a nu re
curge la forță sau la amenințarea 
cu forța, să promoveze un climat de 
încredere excluzind orice acte de 
propagandă de război, de promovare 
a ideilor violenței in raporturile in
ternaționale și mai ales să adopte 
măsuri efective de dezarmare și 
dezangajare militară, in primul rind 
de dezarmare nucleară, astfel încit 
să se creeze condițiile corespunză
toare care să excludă recurgerea la 
forță. Reprezentantul român a ară
tat că reuniunea de la Belgrad tre
buie să reafirme hotărîrea statelor 
participante de a respecta în mod 
strict angajamentele asumate prin 
Actul final privind nerecurgerea la 
forță și să adopte noi hotărîri și mă
suri care să ducă la întărirea apli
cării acestor angajamente. De ase
menea, el a subliniat importanța 
respectării principiilor inviolabilității 
frontierelor și integrității teritoriale, 
a respectării unității și independen
tei politice a fiecărui stat partici
pant.

rora trebuie să le facă fată țările 
respective, a arătat vorbitorul, sint 
în primul rind un rezultat al subdez
voltării.

România, care a cunoscut In ulti
mii ani efectele devastatoare ale u- 
nor inundații si mai recent ale unui 
puternic cutremur, urmărește cu a- 
tentie activitatea U.N.E.P. în legă
tură cu prevenirea si înlăturarea e- 
fectelor catastrofelor naturale asupra 
mediului. In încheiere, referindu-se 
la rolul important ce revine știin
ței si tehnologiei moderne în elabo
rarea unor tehnologii de producție 
cu un grad redus de poluare, vorbi
torul a arătat că U.N.E.P. poate juca 
un rol important în promovarea u- 
nor acțiuni de cooperare vizînd 
transferul. în condiții favorabile, de 
asemenea tehnologii către țările în 
curs de dezvoltare.

Protocolul prevede diverse măsuri 
pentru promovarea turismului din 
zonă, precum și un ansamblu de ma
nifestări în cadrul programului 
„Anului turistic — Balcani 1979".

Președintele Republicii Elene, Con
stantin Tsatsos. i-a primit pe șefii 
delegațiilor la cea de-a X-a confe
rință a organismelor oficiale de tu
rism din țările balcanice, care se des
fășoară la Atena. Cu acest prilej, 
președintele a subliniat importanța 
deosebită pe care țara sa o acordă 
dezvoltării cît mai largi a turismului 
internațional. în special în zona Bal
canilor. precum si extinderea cola
borării. în acest domeniu. între ță
rile participante la conferință..

In numele particinantilor. șeful de
legației române. Ion Cosma. ministrul 
turismului, l-a informat pe președin
tele Tsatsos despre desfășurarea lu
crărilor conferinței. caracterizată 
printr-un spirit de colaborare și în
țelegere reciprocă.

iugoslavo-algeriană
bilirea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinean, inclusiv 
dreptul de a forma un stat indepen
dent, precum și fără retragerea Is
raelului de pe toate teritoriile arabe 
ocupate. S-a subliniat, îndeosebi, ne
cesitatea participării pe baze egale 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinean, la 
eforturile de soluționare a problemei 
Orientului Mijlociu.

în ce privește mișcarea țărilor 
nealiniate, cei doi președinți și-au 
exprimat opinia că aceasta contri
buie la promovarea cooperării. Ia 
menținerea păcii și securității in 
lume, fiind un factor activ în solu
ționarea problemelor internaționale.

Acordînd o mare importanță reu
niunii de la Belgrad a reprezentan
ților țărilor participante la Conferin
ța pentru securitate și cooperare in 
Europa, cei doi președinți și-au ex
primat speranța pentru încheierea 
cu succes a dezbaterilor, în spiritul 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki.

Totodată, cele două părți și-au ex
primat preocuparea față de absența 
unui progres semnificativ în stabili
rea unor relații economice interna
ționale mai echitabile și echilibrate 
intre țările în curs de dezvoltare si 
cele dezvoltate, subliniind hotărîrea 
lor de a-și aduce contribuția în efor
turile pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

dobîndirea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinean". Orice con
ferință internațională asupra conflic
tului din Orientul Apropiat care nj 
are în vedere cauza palestineană st 
drepturile poporului palestinean ca 
bază a discuțiilor sale va eșua, men
ționează comunicatul.

După ce apreciază „unitatea na
țională ca o garanție a recîsti sării 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinean". comunicatul subliniază 
„necesitatea urgentă de a se găsi o 
bază legală si politică potrivită pen
tru soluționarea problemei Orientului 
Apropiat, care să aibă în vedere 
drepturile naționale inalienabile ale 
poporului palestinean. inclusiv drep
tul acestuia de a participa la dezba
terea situației din zonă cu drepturi 
egale si de la început, alături de toa
te părțile interesate",

Manifestări dedicate Zilei armatei 
Republicii Socialiste România

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Muzeul militar central din Moscova 
s-a deschis o expoziție documentară 
care oglindește contribuția armatei 
române la infringerea Germaniei 
hitleriste, momente ale frăției de 
arme româno-sovietice, ale colaboră
rii dintre cele două țâri. La verni
saj, la care au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Apărării al 
U.R.S.S., generali și ofițeri superiori, 
au vorbit general-maior Gheorghe 
Dinculescu, atașat militar, aero și 
naval al tării noastre in U.R.S.S.. si 
general-maior de aviație în rezervă 
M. V. Avdeev.

Atașatul militar român s-a întîlnit 
cu cadre de comandă și elevi-ofițeri 
ai unei școli superioare de ofițeri 
din capitala sovietică.

PEKIN 22 (Agerpres). — în capi
tala R. P. Chineze, colonel loan Du- 
besteanu. atașatul militar, aero si 
naval al țării noastre la Pekin, a or
ganizat la Ambasada României o 
gală de filme. Au participat Yang 
Yung, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei populare chineze de 
eliberare. Liang Pi-ye. membru al 
C.C. a! P.C.C., locțiitor al șefului 
Direcției generale politice a armatei, 
Chang Cen. membru supleant al C.C. 
al P.C.C., locțiitor al șefului Direc
ției generale a spatelui. Li Yi-meng. 
adjunct al șefului Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C.C., Iu 
Gian, adjunct al ministrului afaceri

CONGRESUL P. C. DIN JAPONIA ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
• Tovarășul Sanzo Nosaka a fost reales în funcția de președinte 
al C.C., iar tovarășul Kenji Miyamoto în funcția de președinte 

al Prezidiului C.C. al P.C.J.
TOKIO 22 (Agerpres). — Sîmbătâ 

s-au încheiat, în localitatea Atârni, 
lucrările celui de-al XIV-lea Con
gres al P.C. din Japonia. Congresul 
a aprobat în unanimitate raportul de 
activitate al C.C., rezoluția politică 
și unele modificări la statut.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la congres de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 

AFRICA DE SUD

Continuă manifestațiile de protest împotriva 
politicii de apartheid

• Noi arestări în rîndurile populației de culoare • Elevii și 
cadrele didactice din Soweto boicotează cursurile • Con

damnări vehemente în tară și peste hotare

Dezbateri în Congresul S.U.A. 
în problema ridicării limitei 

vîrstei de pensionare

lor externe, adjuncți de miniștri, alte 
persoane oficiale. Ă fost prezent Ni- 
colae Gavrilescu. ambasadorul Româ
niei în R. P. Chineză.

BELGRAD 22 (Agerpres). — Ata
șatul militar, aero și naval al țării 
noastre la Belgrad, colonel Nicolae Ca- 
tană, a organizat la Ambasada româ
nă o gală de filme militare. Au luat 
parte general-colonel Petar Matici si 
general-colonel Dane Petkovski, ad
juncți ai secretarului federal pentru 
apărarea națională, general-colonel 
Stane Potocear, șeful Statului Major 
al Armatei populare iugoslave, gene
rali >și ofițeri superiori. La Casa ar
matei din Belgrad a avut loc o gală 
de filme românești. Au fost, de ase
menea, organizate întîlniri cu cadrele 
din garnizoana Belgrad și cu militari 
ai unei unități din Pancevo.

ULAN BATOR 22 (Agerpres). — La 
Ambasada României de la Ulan Bator 
a avut loc o conferință de presă. Am
basadorul Traian Gârbă a vorbit des
pre lupta armatei române pentru eli
berarea întregului teritoriu al țării, 
contribuția ei la victoria finală asu
pra Germaniei hitleriste, precum și 
despre realizările poporului român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în construcția socialistă,

în clădirea Ambasadei române a 
fost organizată o expoziție fotodocu- 
mentarâ despre tradițiile de luptă 
ale poporului și armatei române.

Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La prima plenară a noului Comi
tet Central a fost aleasă conducerea 
partidului. Tovarășul Sanzo Nosaka 
a fost reales în funcția de președin
te al C.C., iar tovarășul Kenji Miya
moto în funcția de președinte al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.

mer, Alan Paton, Athol Fugard și 
Andre Brink, condamnă energic 
măsurile represive luate miercuri de 
guvernul acestei țări : „Noi, scrii
torii sud-africani, ne manifestăm in
dignarea și condamnăm în modul 
ccl mai energic măsurile de restric
ții și arestările operate la 19 octom
brie".

Redactorii-șefi a 19 publicații sud- 
africane de limbă engleză au declarat 
că refuză să se lase intimidați de mă
surile represive ale guvernului rasist 
și vor continua să condamne apart
heidul și represiunile.

★
Ambasadorul american din Repu

blica Sud-Africanâ a fost rechemat la 
Washington pentru consultări privind 
recentele evenimente din această țară.

★
Guvernul olandez a hot-ărît să de

nunțe acordul cultural încheiat cu 
Africa de Sud.

Această hotărîre, a declarat un 
purtător de cuvînt guvernamental, a 
fost adoptată ca urmare a recentelor 
măsuri luate de către autoritățile 
sud-africane împotriva organizațiilor 
care se opun politicii de apartheid.

★
Conferința bisericilor din întreaga 

Africă a cerut expulzarea Republicii 
Sud-Africane din O.N.U.

dează pentru o pensionare voluntară 
la o virstă mai puțin înaintată, 
în unele cercuri politice se apre
ciază că. in actuala conjunctură eco
nomică din Statele Unite, noua le
gislație ar putea agrava dificultățile 
existente în ce privește ocuparea for
ței de muncă, ar fi contrarie intere
selor absorbirii șomerilor, angajării și 
promovării tinerilor. Adversarii res
pectivelor proiecte de lege — infor
mează ziarul „Washington Post" — a- 
trag atenția că „majorarea vîrstei de 
pensionare obligatorie va reduce posi
bilitățile de angajare pentru femei, ti
neret și pentru alte categorii. Aceasta 
ar putea duce la creșterea șomajului 
de la 7 la sută din întreaga forță de 
muncă, cît este în prezent, la peste 10 
la sută".

Pînă la urmă. în forurile de deci
zie ale statului american a prevalat 
poziția celor care cer prelungirea 
vîrstei de pensionare. Comentînd 
hotârirea luată, senatorul Jacob 
Jawits a declarat că noua legislație 
„va feri pe mulți cetățeni în vîrstă 
de greutățile materiale inerente, ofe- 
rindu-le posibilitatea de a continua 
să muncească", „în sfîrșit, am elimi
nat bătrînețea ca o cauză a discrimi
nării" — a declarat congresmanul 
Claude Pepper, cînd s-a anunțat 
rezultatul votului din Camera Repre
zentanților, respectiv. 359 voturi pen
tru și 4 contra. „în lume — sinteti
zează dezbaterile din Congres săptă- 
mînalul ..Time" — vor fi mulți care nu 
vor înțelege noua legislație ameri
cană în problema pensionărilor. Pot 
fi aduse argumente pro și contra. 
Unii economiști consideră însă că cei 
în vîrstă vor fi necesari forței de 
muncă din Statele Unite. Iar cei în 
vîrstă, la rîndul lor, știu că munca 
înseamnă viață, în timp ce nemunca 
înseamnă moarte".

Deosebirile existente între prevede
rile celor două proiecte adoptate 
separat de Camera Reprezentanților și 
de Senat cu privire la majorarea 
vîrstei de pensionare obligatorie 
urmează să fie discutate de Comite
tul mixt al celor două camere ale 
Congresului american, cu scopul de a 
se ajunge la un text comun pînă la 
sfîrșitul anului-

DE PRETUTINDENI
• „SEVER-29". ba

nele expediției sovietice „Se- 
ver-29" au început operațiunea 
de aprovizionare a cercetători
lor aflați pe două banchize în 
Oceanul înghețat de Nord. A- 
vioanele vor transporta aproape 
300 tone de alimente, carbu
ranți, aparate științifice. Ele vor 
efectua, in condițiile nopții po
lare, citeva zeci de curse, totali- 
zind 200 000 kilometri. Cele două 
stații științifice, instalate pe 
banchize în derivă — „Polul 
nord-22“ și „Polul nord-23“ — se 
află la distanțe apreciabile. 
„Polul nord-22“ a fost loca
lizată, de exemplu, la 2 000 kilo
metri de țărmurile Siberiei.

• O NOUĂ NAVĂ 
ZBURĂTOARE. La sfirșitul 
lunii viitoare, cel mai mare ae- 
roglisor construit vreodată — 
naviplanul N 500 — construit în 
uzinele de la Pauillac-Gironde 
(Franța) — va efectua o pri
mă cursă de 1 600 de km pe A- 
tlantic și în Canalul Mînecîi, bă- 
tînd toate recordurile de distan
tă stabilite pînă în prezent de 
aparatele de acest gen. Ca ulti
me preparative înaintea marii 
încercări : în fiecare dimineață 
enormul monstru de 250 tone, 3 
elice a 8 metri diâmetru și o 
capacitate de 400 de pasageri se 
propulsează la 15 cm. deasupra 
solului, părăsește curtea uzinei, 
traversează șoseaua și își ur- * 
mează calea în direcția oceanu
lui. Stabilitatea, viteza de 130 
km la oră și capacitatea de a 
înfrunta valuri de 3 metri înăl
țime — calități dovedite în 
cursul numeroaselor testări pre
alabile — îi fac pe specialiști să 
prevadă o afirmare rapidă a a- 
cestui nou mijloc de transport 
economic.

• CÎȚI SATELIȚI ARE 
SATURN ? Reexaminînd cu 
atenție imaginile planetei Sa
turn. pe baza cărora astronomul 
francez Ardolin Dollfus de
monstra. în 1966. existenta celui 
de-al 10-lea satelit Ianus, astro
nomii americani de Ia Universi
tatea din Arizona cred a fi 
descoperit chiar și un al 11-lea 
satelit. Ei nu exclud nici posi
bilitatea existentei unui număr 
chiar mai mare de mici sateliți 
ai planetei Saturn, al căror dia
metru ar varia între 200 și 
500 km.

JOHANNESBURG. — Poliția sud- 
africană a procedat la noi arestări 
în rîndurile populației de culoare și 
ale militantilor împotriva politicii de 
apartheid. La Johannesburg, 97 de 
persoane de culoare au fost arestate 
intr-o suburbie a orașului, pe motiv 
că au fost încălcate prevederile legii 
ce interzice adunările în grupuri 
mai mari.

Pe de altă parte, la Sharpeville și 
Vereeniging, in cursul unor raiduri 
ale poliției, alți 54 de tineri, care au 
participat- la acțiunile de protest îm
potriva bantustanizării sistemului de 
învățăm înt, au fost arestați.

în ceea ce privește Soweto, orașul- 
satelit al Johannesburgului, locuit de 
cetățeni de culoare, ziarul „Star" 
subliniază că cei 180 000 de elevi ai 
școlilor din localitate boicotează în 
continuare cursurile, ca urmare a 
înrăutățirii sistemului educațional 
rezervat. negrilor.

In ultimele zile, cadrele didactice 
de la școlile primare din Soweto au 
declarat că se alătură acțiunilor de 
boicot ale elevilor.

★
într-o telegramă adresată sîmbăt.ă 

primului ministru al regimului rasist 
din Republica Sud-Africanâ, John 
Vorster, patru scriitori sud-africani 
de renume mondial, Nadine Gordi-

Cele două camere ale Congresului 
S.U.A. — Camera Reprezentanților 
și Senatul — au aprobat, separat, zi
lele trecute, proiecte de lege cu pri
vire la vîrsta de pensionare, care 
prevăd. în esență, desființarea siste
mului pensionării obligatorii la 65 de 
ani ă funcționarilor guvernamentali 
și prelungirea vîrstei de pensionare, 
pentru o serie de categorii de 
salariați. de la 65 la 70 de ani. 
Proiectul votat de Senat permite 
menținerea vîrstei obligatorii de pen
sionare la 65 de ani pentru personalul 
didactic din colegii și universități, ca 
și pentru cadrele cu venituri ridicate 
din cercurile de afaceri. Spre deose
bire de proiectul adoptat în Camera 
Reprezentanților, proiectul aprobat 
de Senat prevede ca limita de 70 de 
ani, ca vîrstă de pensionare obliga
torie, să se aplice și funcționarilor 
federali.

Noua legislație dă dreptul persoa
nelor respective să-si desfășoare ac
tivitatea pînă la 70 de ani.

Adoptarea legislației cu privire la 
majorarea vîrstei de pensionare a 
fost precedată de ample dezbateri în 
cercurile politice și sindicale, ale opi
niei publice din Statele Unite.

Susținătorii proiectelor amintite au 
caracterizat noua legislație ca „o mă
sură de apărare a cetățenilor împotri
va discriminărilor pe motive de vîr
stă la ocuparea slujbelor". în dezba
terile din Congres s-a argumentat că 
între 30 și 50 la sută din forța de 
muncă americană era obligată să iasă 
la pensie la o vîrstă prestabilită — în 
general de 65 de ani — cu mici deo
sebiri de la un stat la altul al S.U.A. 
Circa 23 milioane de cetățeni ai Sta
telor Unite sînt în vîrstă de peste 65 
de ani. Ei au constituit o serie de a- 
sociatii. cum ar fi „Consiliul național 
al vîrstnicilor", „Asociația națională a 
salariaților în vîrstă", pentru a obține 
cîștig de cauză în vederea ridicării 
plafonului vîrstei de pensionare obli
gatorie. Potrivit unor sondaje, o tre
ime din cetățenii în virstă de 65—70 
de ani și-ar fi exprimat dorința de 
a-și continua activitatea.

Presa americană relevă totodată că 
în cadrul dezbaterilor privind pre
lungirea limitei de pensionare se for
mulează și opinii contrare, care ple

© DE UNDE VINE 
JAZUL ? Cercetînd evoluția 
jazului în decursul timpului, 
etnograful și muzicologul aus
triac Alfons Dauer a ajuns la 
concluzia că patria de origine a 
acestui gen muzical — astăzi 
componentă organică a folcloru
lui populației de culoare din 
S.U.A. — este Africa. Mergînd 
pe urmele comerțului cu sclavi, 
omul de știință austriac a ajuns 
și în Sudan, regiune de unde 
proveneau o bună parte din scla
vii ce erau transportați în 
„Lumea Nouă“ pînă pe la înce
putul secolului trecut. Aici' el a 
avut surpriza să descopere ele
mente melodice și tematice unice 
pentru întreg continentul afri
can și care au o. asemănare 
frapantă cu blues-ul ce a făcut 
faima New Orleans-ului.

© UN NOU TIP DE 
AMBALAJ. în locul cartonu
lui și hîrtiei. în R.D. Germană 
ciștigă teren un nou material de 
ambalaj — o folie specială, rea
lizată la Golzau. Produsele sint 
împachetate și închise ermetic 
cu ajutorul unui automat. 
Supuse apoi unei temperaturi de 
150—200 grade Celsius, folia 
aderă perfect la produs, dimi- 
nuind în acest fel pericolul de
teriorării. Avantajele noului 
procedeu de ambalare sint nu 
numai de ordin calitativ, dar și 
economic : o tonă din noul ma
terial înlocuiește 9 tone de 
ambalaj traditional.

© VESTIGII ASIRIENE 
PE TERITORIUL TURCIEI, 
în regiunea centrală a Anato-, 
liei, la circa 500 km sud-est de 
Ankara, au fost descoperite un 
palat și o magazie de mărfuri 
asiriene, precum și diferite 
obiecte, ca sigilii si piese de 
mobilier. Se presupune că ele 
datează dintr-o perioadă cuprin
să între mileniile cinci și doi 
î.e.n. Arheologii sînt de părere 
că vestigiile aparțin unei colonii 
asiriene care avea ca principală 
îndeletnicire comerțul.

© SUPERLATIVE LE
GUMICOLE. Grădinarul a- 
mator suedez Kole Kajstorovski, 
care și-a dobîndit faima de a 
obține exemplare-record, are 
cu ce se lăuda și în acest 
an. El a scos din pămînt un 
morcov uriaș : 36 cm lungime, 
23 cm grosime ! La antipod. în 
statul brazilian Minas Gerais, 
a făcut senzație un alt grădinar 
amator — în grădina lui au fost 
obținute două fructe de ananas 
fiecare în greutate de cîte 11 kg !

• CALCULATOR, DAR 
NU IN ȘCOALA ELE
MENTARĂ. Cind în urmă cu
5 ani o firmă din Boston produ
cea pentru prima dată un calcu
lator de dimensiuni atit de mici 
încit încăpea intr-un buzunar, 
nimeni nu bănuia repeziciunea 
și amploarea cu care această 
invenție avea să cucerească 
piața. Avantajele minicalculato- 
rului sînt incontestabile ; totuși 
în ultimul timp el trezește din 
ce în ce mai multe controverse 
— și anume în privința utilizării 
sale în școli. în Statele Unite 
problema a devenit acută : spe
cialiștii atrag atenția că un copil 
care nu este obișnuit să facă 
socoteli în minte poate pierde 
această facultate, ajungind in 
situația de a nu mai fi capabil 
nici măcar de aprecieri estima
tive. Există deci riscul pierderii 
simțului pentru cifre, al în- 
greunării gindirii și. prin aceasta, 
de a nu mai beneficia de toate 
avantajele pe care le prezintă 
minunata descoperire care este 
calculatorul mecanic.
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