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La invitația președintelui Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, ieri a început

Vizita de prietenie a președintelui
Republicii Arabe Egipt,

Mohammed Anwar El Sadat, in țara noastră
Călduroasă primire 

pe aeroportul 
Otopeni

La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, sîmbătă a sosit 
in Capitală Mohammed Anwar El 
Sadat, președintele Republicii Arabe 
Egipt, care face o vizită de prietenie 
in tara noastră.

Noua intîlnire, a clncea in cursul 
ultimilor ani, dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Mohammed Anwar El Sadat, mar
chează un nou moment de seamă in 
evoluția relațiilor prietenești ro- 
mâno-egiptene, ilustrind dorința co
mună de a amplifica și aprofunda 
aceste bune raporturi, în folosul am
belor țări si popoare, al păcii, co
laborării si înțelegerii internaționale.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. împodobit cu 
drapelele' de stat ale României și 
Egiptului. Pe frontispiciul aerogării, 
drapelele celor două tăiri încadrea
ză portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu si Mohammed Anwar El 
Sadat. în limbile română si arabă 
sint înscrise pe mari pancarte urări
le : „Bun venit în Republica Socia
listă România Excelentei Sale dom
nului Mohammed Anwar El Sadat, 
președintele Republicii Arabe 
Egipt1“ ; „Să se dezvolte relațiile de 
prietenie si colaborare dintre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Arabă Egipt, în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii. 
6ecuritătii Si cooperării in întreaga 
lume !“.

Ora 15.00. Aeronava prezidențială 
aterizează.

La coborârea din avion, președin
tele Mohammed Anwar El Sadat este 
salutat cu cordialitate de președin
tele Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat îsi string îndelung mîinile. se 
îmbrățișează.

în întimpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu. Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă. Janos Fazekas, 
Gheorghe Oprea. Ștefan Andrei, 
Teodor Coman, Miu Dobrescu, Nico
lae Giosan, Angelo Miculescu. vice- 
prim-min.lstru al guvernului. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne. alți membri ai guvernului.

Președintele Mohammed Anwar El 
Sadat este însotit de Ismail Fahmi. 
vicepremier si ministru al. afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale.

Pe aeroport se afla ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la București, 
Hassan Abdel Aal Nayel.

Se aflau, de asemenea, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București ai Regatului Hasemit al 
Iordaniei. Republicii Irak, Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste. 
Regatului Marocului. Republicii 
Arabe Siriene. Republicii Democra
tice Sudan si reprezentantul perma-

La sosire, pe aeroportul Otopeni

nent al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. A fost prezent am
basadorul Iranului în România.

O gardă milLtară prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Arabe Egipt si Republicii 
Socialiste România.

Cei doi președinți trec apoi in 
revistă garda de onoare.

în încheierea ceremonialului, are 
loc defilarea gărzii de onoare.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori celor doi șefi de stat.

Un mare număr de bucurețteni, 
prezenți pe aeroport, au făcut o 
caldă manifestare de stimă și sim
patie președinților celor două țări, 
exprimindu-și satisfacția pentru noua 
lor întilnire, menită a contribui la 
promovarea relațiilor și conlucrării, 
pe multiple planuri, dintre țările și 
popoarele noastre. între cei prezenți 
pe aeroport se aflau numeroși stu- 
denți egipteni și din alte țări arabe. 
Mulțimea aclamă îndelung pentru 
prietenia româno—egipteană.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat răspund cu cordialitate acestor 
manifestări pline de căldură.

Du.pă sosire. președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohammed Anwar El

SOSIREA
La intrarea în iudetul Prahova, 

președinții Nicolae Ceaușescu si Mo
hammed Anwar El Sadat au fost 
întimpinati de Ion Cîrcei. președin
tele consiliului popular iudetean. de 
alti reprezentanți ai organelor locale 
de stat, care le-au urat, in numele 
tuturor locuitorilor acestor melea
guri. un călduros bun venit.

Sint prezenți numeroși localnici, 
care salută cu bucurie oe oaspeți.

După datinile ospitalității româ
nești. celor doi șefi de stat li se 
oferă piine si sare. Un grup de ti
nere fete. îmbrăcate în frumoase 
costume cu motive prahovene, le în
mânează buchete de flori.

Coloana oficială de mașini st-răba-

Sadat s-au întreținut. Intr-o at
mosferă prietenească. in salonul 
oficial al aeroportului.

Cei doi șefi de stat s-au îndreptat 
apoi, intr-o masihă escortată de mo- 
tociclisti, spre Sinaia.

LA SINAIA
te municipiul Ploiești, iar apoi pito
reasca vale a Prahovei. Mii de cetă
țeni au salutat cu căldură pe pre
ședinții României si Egiptului.

La sosirea in Sinaia, regăsim 
aceeași atmosferă însuflețită. Locui
torii orașului și. împreună cu ei. oa
meni ai muncii aflați la odihnă 
intimoină cu sentimente de aleasă 
stimă si prețuire pe președinții 
Nicolae Ceausescu si Mohammed 
Anwar El Sadat.

La Pelișor. reședința rezervată 
înaltului oaspete egiptean, cei doi 
șefi de stat se întrețin într-o am
bianță cordială, prietenească, după 
care se despart, urmind a se rein- 
tilni în cursul zilei de duminică.

60 de ani de la victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 

Pe drumulI luminos
al socialismului si comunismului, 

al progresului si păcii*1 
NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

La 7 Noiembrie, în acest an, oamenii muncii din Uniunea Sovietică sărbătoresc a 60-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — moment de importantă crucială care a deschis calea făuririi primului stat socialist din lume, a edificării noii o- rînduiri sociale în Rusia. în același timp, victoria Revoluției din Octombrie s-a înscris ca un eveniment, de amplă rezonanță în istoria universală, inaugurînd epoca trecerii omenirii de la capitalism la socialism.Reprezentînd o strălucită încununare a luptei eroice desfășurate de proletariatul rus, sub conducerea Partidului Comunist Bolșevic, victoria revoluției a confirmat teoria lui V.I. Lenin, care — pornind de la cerințele obiective ale epocii respective, de la particularitățile Concrete ale Rusiei din acea vreme, caracterizată printr-o ascuțire fără precedent a contradicțiilor — a dezvoltat și aplicat creator gîndirea revoluționară marxistă, fundamentînd teza cu privire la posibilitatea înfăptuirii, la început, a revoluției socialiste într-o singură țară.Instaurarea puterii muncitorilor și țăranilor pe a șasea parte a planetei a creat o puternică breșă în sistemul mondial al capitalismului, a demonstrat popoarelor că este posibil ca ele să-și cucerească libertatea prin propriile forțe, să scuture jugul exploatării și asupririi, să treacă la făurirea unei vieți noi, mai bune și mai drepte.Victoria Revoluției din Octombrie, răsturnarea regimului țarist au dus la lichidarea pentru totdeauna a exploatării și asupririi în rândurile popoarelor din vechea Rusie, la instaurarea relațiilor de producție noi, socialiste. Sub conducerea P.C.U.S., popoarele sovietice au făurit cu succes baza tehnico-materială a noii societăți, lichidînd înapoierea moștenită de la regimul țarist, asigurînd dezvoltarea vertiginoasă a forțelor de producție, industrializarea socialistă a țării, reorganizarea socialistă a agriculturii, progresul multilateral al economiei, științei, culturii, ridicarea nivelului de trai al maselor, edificînd cu succes noua orînduire pe pămîntul Uniunii Sovietice.Astăzi, după șase decenii de la revoluție, Uniunea Sovietică înfățișează tabloul unui mare stat socialist, cu o economie puternică — ce realizează o cincime din producția industrială a lumii — cu un potențial tehnic și științific de prim rang. Cifrele statistice demonstrează progresul cd adevărat uriaș realizat de popoarele sovietice în toate domeniile vieții sociale, în ridicarea materială și spirituală a maselor. Viața a verificat cu strălucire vitalitatea și trăinicia noii orînduiri socialiste ; ea a trecut cel mai elocvent și greu examen în marea epopee a apărării patriei în cursul celui de-al doilea război mondial, în lupta încununată de victorie împotriva fascismului, pentru zdrobirea mașinii de război a Germaniei hitleriste. Prin marile realizări în dezvoltarea economico-so- cială a țării, cît și prin politica sa externă de pace și colaborare, Uniunea Sovietică joacă un rol de cea mai mare însemnătate în viața internațională contemporană, în lupta forțelor înaintate pentru cauza socialismului și progresului, pentru destindere și securitate, pentru înțelegere și conviețuire pașnică între toate popoarele globului.Ca prieteni apropiați, adresăm cele mai calde felicitări comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică pentru remarcabilele realizări obținute în toate domeniile de activitate, pentru marile victorii dobîndite pe drumul luminos al socialismului și comunismului.
Proletariatul român, forțele revoluționare și progresiste din România au salutat cu entuziasm, în noiembrie 1917, victoria proletariatului din Rusia, și-au manifestat de la început solidaritatea militantă cu revoluționarii ruși, cu făuritorii primului stat socialist. Expresia cea mai concretă a acestor profunde sentimente au constituit-o lupta, cu arma în mînă, a numeroși revoluționari români pe fronturile din ' Ucraina, Volga, Caucaz, Asia Centrală, Orientul îndepărtat, jertfele de sînge pe care ei le-au dat pentru victoria revoluției.

Solidaritatea poporului nostru cu statul sovietic s-a ridicat pe un plan mai înalt după crearea Partidului Comunist Român, care a pus, de la început, în centrul politicii sale prietenia cu popoarele Uniunii Sovietice. în anii grei ai Ilegalității, comuniștii români, înfruntînd prigoana regimului burghezo-mo- șieresc, cu prețul unor mari sacrificii, au militat consecvent pentru relații de bună vecinătate și colaborare cu Uniunea Sovietică. Comuniștii, masele populare s-au ridicat cu hotărîre împotriva agresiunii fasciste, au organizat sabotarea mașinii de război hi- tleriste, au luptat cu tenacitate împotriva participării României la acest război nedrept. în condițiile creș-, terii tot mai puternice a spiritului antifascist al poporului nostru și folosind împrejurările favorabile create de victoriile Armatei Roșii, ale întregii coaliții antifasciste, partidul nostru, unind și mobilizînd forțele înaintate, patriotice ale țării, a organizat insurecția națională armată antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944, care a dus la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, la ieșirea României din războiul antisovietic și angajarea ei, cu întregul potențial militar, material și uman, în lupta pentru in- frîngerea totală a Germaniei hitleriste. în grelele bătălii pe care ostașii români și ostașii sovietici le-au purtat umăr la umăr, pe front, pentru zdrobirea fascismului, s-au cimentat pe veci frăția de arme ro- mâno-sovietică, prietenia de nezdruncinat dintre popoarele celor două țări.în anii construcției socialiste, relațiile româno-so- vietice au fost ridicate pe o treaptă superioară, dez- voltîndu-se pe temelia trainică a comunității de orînduire, a țelurilor supreme și ideologiei comune a socialismului științific. Principiile noi — de deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, ale solidarității și întrajutorării tovărășești — pe care se fundamentează aceste relații, sînt consfințite în Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări, care asigură cadrul propice colaborării politice, economice și tehnico-ști- ințifice româno—sovietice, al cooperării pe multiple planuri dintre România și U.R.S.S. Fără îndoială că o contribuție deosebită la dezvoltarea acestor relații au adus vizitele reciproce, întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut cu tovarășul Brejnev, înțelegerile la care am ajuns impreună și care au conferit, de fiecare dată, noi valențe prieteniei și colaborării ro- mâno-sovietice, le-au deschis orizonturi și mai largi. Vizita pe care am făcut-o în vara anului trecut în U.R.S.S. și convorbirile avute în Crimeea, cu tovarășul L. I. Brejnev, precum și vizita oficială de prietenie făcută de tovarășul Brejnev, în toamna anului 1976, în România, semnarea, cu acest prilej, a Declarației solemne comune de la București au dat un puternic impuls relațiilor româno-sovietice, conlucrării multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre.Schimburile economice au cunoscut și cunosc o puternică dezvoltare și diversificare, Uniunea Sovietică ocupînd primul loc în comerțul nostru exterior. S-au înregistrat progrese importante în domeniul colaborării tehnico-științifice și al relațiilor culturale, au sporit într-o măsură însemnată vizitele reciproce de delegații pe linie de partid și de stat, între organizațiile de masă și obștești, schimbul de experiență în diferite domenii ale construcției noii orînduiri. Țările noastre acționează, de asemenea, în cadrul C.A.E.R., participînd la dezvoltarea cooperării multilaterale, la înfăptuirea Programului complex menit să asigure înflorirea fiecărei economii naționale a țărilor membre. România consideră că această colaborare, desfășurată pe baza deplinei egălități în drepturi și avantajului reciproc, a respectării planificării naționale unice a fiecărei țări, a suveranității fiecărui stat în conducerea economiei proprii, contribuie la egalizarea nivelurilor de dezvoltare ale țărilor respective, la sporirea forței socialismului în ansamblu.Pe plan internațional, România și Uniunea Sovietică conlucrează activ în soluționarea marilor probleme ce preocupă omenirea contemporană, în vederea creării unui climat de securitate și încredere, de pace și colaborare în lume.Viața a confirmat că dezvoltarea prieteniei șl co-
(Continuare în pag. a IlI-a)

• Articol apărut în ziarul „Pravda" din 29 octombrie 1977

IN ziarul DE AZI:
• Consultație în sprijinul 

celor care studiază în 
învățămîntul politico- 
ideologic de partid — 
cursul „Probleme funda
mentale ale activității 
de partid și de stat : 
CLASA MUNCITOARE 
— FORȚA SOCIALĂ 
HOTĂRÎTOARE ÎN LUP
TA PENTRU PROGRE
SUL MULTILATERAL AL 
ROMÂNIEI SOCIALISTE

• EXIGENTELE CODULUI 
ETIC

• LA 20 NOIEMBRIE — 
ALEGERILE : întîlnirile 
dintre candidați și ale
gători

• RUBRICILE NOASTRE : 
Omul și viața rațională ; 
Din instanță în fața opi
niei publice ; Faptul di
vers ; Sport; De pretu
tindeni
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Întîlnirile dintre candidați și alegători

' i v e r s
Cea
mai mică,
cea mai mare

Lili Ana Mototolea este o fe
tiță în vîrstă de 6 ani, unul din 
„șoimii" grădiniței nr. 
Constanța. Deși este 
cele mai mici pictorițe 
șului, a participat cu 
creații proprii la prima 
Festivalului național „Cintarea 
României". Creațiile ei au fost 
apoi selecționate și expuse la 
concursul republican „Pentru să
nătate și umanism". Și astfel, 
cea mai mică pictoriță constăn- 
țeană a devenit, dintr-o dată, 
mare de tot : juriul i-a acordat 
premiul I pe țară. Motiv pentru 
care, pentru a doua ediție a 
Festivalului „Cîntarea Româ
niei", Lili pregătește acum, îm
preună cu sora ei mai mare, 
Mariana, o adevărată expoziție. 
Succes și... la mai mare !

Plăcuta
eroare
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0 amplă și rodnică dezbatere cetățenească 
menită să sporească rolul consiliilor populare, al tuturor cetățenilor 
în buna conducere a orașelor și comunelor, în autogospodărirea lor

La un schimb de experiență 
care a avut loc la Tirnăveni, 
intre lucrători din întreprinderi
le de transporturi auto din în
treaga țară, cineva a afirmat . 
se vede cit de colo că autogara 
din localitate este condusă de 
un bărbat energic și gospodar 
Peste tot, ordine și curățenie de 
farmacie, o încăpere special 
amenajată pentru mamele cu 
copii mici, sală de așteptare cu 
televizor, pentru ca... așteptarea 
să pară mai ușoară. Și flori, 
foarte multe flori. Și toate aces
tea, nu în mod întîmplător, in- 
trucît șeful autogării este o șefă: 
Lorincz Katalin. Unica femeie 
din țară într-o asemenea funcție. 
Deocamdată. După 22 de ani de 
serviciu, dintre care 16 numai 
in transporturi, ea afirmă că 
răspunderea pentru munca șo
ferilor și buna servire a călăto
rilor nu e ușoară, dar nici atît 
de gr,ea cum zic unii șefi 
bați.

Vizitator 
misterios

bar-

Deunăzi, brigadierul Balint 
Viktor de la cooperativa agrico
lă din comuna Micfalău, jude
țul Covasna, a sesizat consiliul 
de conducere că un porc n-a 
mai așteptat ignatul și... s-a 
dus. Cercetările întreprinse ime
diat au stabilit că porcul nu mu
rise de moarte bună, ci fusese 
omorît. Dar cine să fie oare 
făptașul ? A doua zi, altă re- 
clamație : porcul cu pricina dis
păruse. A treia zi, alți doi porci 
au fost grav răniți. Cercetările 
au continuat. Da un moment 
dat, urmele „infractorului** du
ceau pină la malul Oltului. Sea
ra tirziu, la un zgomot suspect, 
urmăritorii au aprins farurile 
autoturismului de teren. „In
fractorul". prins în plină lumi
nă, s-a ridicat în două labe. Era 
o namilă de urs.

Ascunziș 
în frigider...

In timp ce își făcea obișnuitul 
rond de noapte, paznicul Dioni- 
sie Belea a observat un geam 
spart la ușa magazinului ali
mentar nr. 23 din Deva. Uitin- 
du-se mai atent, și-a dat seama 
că în interiorul magazinului se 
petrecea „ceva" neobișnuit, fapt 
care l-a făcut să-1 cheme la fața 
locului și pe un cadru de mili
ție aflat tot în misiune. Amîn- 
doi și-au dat seama că la mij
loc nu-i lucru curat, dar făpta
șul nu se vedea nicăieri. Toate 
căutările lor prin magazin pă
reau zadarnice. în cele din 
urmă, au deschis și frigiderul. 
Și, în frigider, surpriză : stătea 
ghemuit Constantin Stroe.

Hoț cu... noroc. Dacă ar fi 
fost descoperit cu ceva mai mul
tă întîrziere, era gata congelat.

La botul 
calului

în centrul Buzăului se află cel 
mai impozant restaurant al mu
nicipiului : Pietroasa. Localul și 
hotelul cu același nume au și 
un loc de parcare numai pentru 
autoturisme.

— Adică de ce numai pentru 
autoturisme 1 — a ripostat, tir
ziu din seară, C.P. de la coope
rativa agricolă „înfrățirea". Ce, 
n-am și eu loc cu calul și că
ruța ? Dacă n-am, atunci am să 
„parchez" chiar în fata ușii...

Și unde nu zici că își pune 
pe cap o ditamai... umbrelă de 
pălărie tip „sombrero". își ia 
rămas bun de la cal și dă să in
tre in local. Firește, cu, scandal..

— Știi ce-as face eu. dacă as 
fi în locul dumitale ? — l-a în
trebat un ofițer de miliție. M-aș 
duce la culcare, că se apropie 
miezul nopții.

Omul s-a oprit descumpănit, 
a întrebat cit e ceasul...

...Și dii, căluțul !

Efectul 
tulburelului

La volanul autobuzului 31-VS- 
, 718, al Exploatării de gospodă
rire comunală și locativă Huși. 
Ștefan Murgocl a pornit seara, 
cu de la sine putere, la o plim
bare pină in satul natal Cretești. 
Cum și-a petrecut șoferul noap
tea respectivă, nu este prea 
greu de înțeles. dacă țingm 
seama că, dimineața, a fost vă
zut de cetățeni dormind buștean 
cu ușa de la cabina mașinii 
deschisă. Iar mașina se afla un
deva, mai la vale de Cretești. in 
apropierea satului Lohan. Tră
sese la timp, pe dreapta, inain- 

ca tulburelul să-i bea mințile,
Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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In aceste zile, potrivit Legii elec
torale. s-a încheiat o etană impor
tantă a campaniei centru alegerile 
de la 20 noiembrie : depunerea can
didaturilor in toate circumscriDtiile 
electorale.

Pentru mandatele de deDutati în consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, o- 
rășenești și comunale, consiliile loca
le ale Frontului Unității Socialiste au 
DroDus un număr mare de candidați 
— după cum se știe în 88 la sută din 
circumscrintii au fost depuse cite 
două candidaturi — muncitori, ță
rani. intelectuali, tineri si virstnici. 
bărbați si femei, membri si nemem
bri de partid — români, maghiari, 
germani, sîrbi si de alte naționalități. 
In adunările cetățenești, locuitorii sa
telor si orașelor tării si-au desemnat 
drept candidați pe cei mai buni din
tre cei mai buni tovarăși de muncă 
si vecini, oameni energici, activi, 
harnici, cu un înalt spirit de răspun
dere civică Dentru treburile obștești.

Este semnificativ, oentru climatul 
de profundă angaiare oolitică. civică, 
de conlucrare democratică în care se 
desfășoară camoania electorală fap- 
tul că cei mai multi dintre candidați 
au exDrimat. în cuvinte diferite, una 
si aceeași idee : indiferent care din
tre noi va fi ales denutat. ceea ce ne 
nreocună pe toti este să găsim îm
preună — candidați si alegători — 
acele modalități, căi si miiloace care 
să ne permită îndeplinirea în con
diții mereu mai bune a sarcinilor 
ce ne stau în fată, să descoperim în 
noi înșine acele rezerve de inițiativă 
si putere de muncă necesare pentru 
obținerea unor succese si mai mari. 
Această unitate de vederi, izvorită 
din puternica unitate de interese a 
națiunii noastre socialiste, este tră
sătura dominantă a amplei dezbateri 
cetățenești pe care o prilejuiește 
campania electorală, este trăsătura 
fundamentală caracteristică atitor 
altor larei dezbateri la care, potrivit 
principiilor si practicii profund de
mocratice ce caracterizează viata 
noastră politică si socială, participă 
întregul popor. Alegind, la 20 noiem
brie. oe aceia De care îi vor socoti 
mai potrivit! pentru a-i reprezenta 
în organele locale ale puterii de stat.

cetățenii sânt. încă de ne acum, la 
■fel de preocupați să facă o analiză 
amănunțită a programelor de lucru 
care li se prezintă, să găsească îm
preună cu consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste, îm
preună cu candidații pe care i-au 
desemnat căile și mijloacele de 
rezolvare a tuturor sarcinilor pe 
care le au de îndeplinit în viitoarea 
legislatură. Acestui scop îi sînt în 
fond și destinate întîlnirile dintre 
alegători și candidați, întîlniri care, 
începînd cu data de 1 noiembrie, vor

pe care, așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să le înțeleagă 
și copiii, este de natură șă. asigure 
cunoașterea foarte exactă de către 
fiecare cetățean a sarcinilor, răspun
derilor ce-i revin, sporind în acest 
fel participarea consiliilor populare 
și a cetățenilor la mai buna con
ducere a localităților, la autogospo
dărirea acestora. Aceste progra
me. în care se vor aborda toate 
problemele maiore ale localităților : 
dezvoltarea economică, dotarea teh- 
nico-edilitară. diversificarea servi-

avea loc in toate circumscripțiile e- 
lectorale.

Campania electorală intră astfel 
In etapa sa finală, cea mai impor
tantă, etapă in care — așa cum sub
linia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa plenară a Comitetului Central 
— desfășurarea întregii activități, 
campania electorală însăși să fie 
strîns legate de înfăptuirea planu
lui. de dezvoltarea economico-socială, 
de construcții de locuințe și lucrări 
tehnico-edilitare, de buna gospodă
rire a orașelor, comunelor și satelor 
noastre. Un loc important trebuie 
să-1 ocupe în acest context preocu
parea pentru sistematizarea orașelor 
și satelor, pentru aplicarea fermă a 
prevederilor legii, mobilizînd oa
menii muncii la Înfăptuirea sarci
nilor din acest domeniu.

în cadrul acestor întîlniri, con
siliile locale ale Frontului Unității 
Socialiste vor prezenta electoratului 
programele concrete ale viitoarelor 
consilii populare pentru următoarea 
perioadă de doi ani și jumătate.

întocmirea în fiecare oraș și comu
nă a unor programe de măsuri concre
te, riguros fundamentate, prezentate 
într-o formă simplă, clară, concisă,

ciilor publice. îmbunătățirea asisten
tei medicale, a activității cultural- 
educative si a învătămintului s.a.m.d. 
— practic toate sferele si domeniile 
de activitate, asa cum se regăsesc 
ele la nivelul fiecărei localități — 
vor constitui baza de discuție, de 
dialog între candidat! si alegătorii 
lor. Este de așteptat ca si de această 
dată, evidențiind realizările, expe
riența bună dobîndită de consiliile 
populare, dezbaterile să se axeze pa 
aspectele concrete ale vieții localită
ților. oe modalitățile practice de în
făptuire a programelor oe care sint 
chemate să le ducă la îndeplinire vii
toarele consilii populare. In acest 
scop este imperios necesar ca cetățe
nilor să li se expună limpede atît 
ceea ce s-a realizat, cit și sarcinile 
de viitor, să li se precizeze exact de 
ce miiloace materiale si financiare 
dispune localitatea la acel moment, 
să li se explice clar ce au de făcut 
pentru realizarea sarcinilor propuse. 
Analiza critică si autocritică a ne
ajunsurilor din activitatea unor con
silii populare, sublinierea fără oco
liș a linsurilor manifestate în stilul 
si metodele de lucru ale unor insti
tuții si organe locale de specialitate 
vor constitui un îndemn la dialog

deschis, liber, principial, la atragerea 
unui număr cit mai mare de cetă
țeni la dezbateri. întîlnirile dintre 
candidați si alegători trebuie să fie 
Dentru toti cetățenii un prilei de ex
primare a modului în care înțeleg 
jsă-si aducă propria contribuție la 
rezolvarea problemelor de interes ge
neral. la mai buna gospodărire si 
înflorire a localităților în care trăiesc 
si muncesc, orilei pe care să-1 folo
sească din plin.

Desfășurate într-o ătmosferă de 
sărbătoare, de bucurie, aceste 
adunări — intrate mai de mult 
in practica vieții noastre politice, 
electorale — nu trebuie să aibă, așa 
cum nu au avut nici Dină acum, un 
caracter festivist. Dimpotrivă, atmo
sfera de sărbătoare să rezulte din 
caracterul de lucru al adunărilor, din 
Drofunzimea. seriozitatea si răspun
derea cu care fiecare cetățean si 
candidat abordează problematica în 
dezbatere — făcind propuneri con1 
crete, căutînd soluții eficiente, an- 
gaiîndu-se la traducerea lor în faot 
La rindul lor. candidați!, deoutatii 
care vor fi aleși, viitoarele consilii 
populare vor trebui să facă în asa 
fel incit toate, absolut toate propu
nerile cetățenilor să-si găsească lo
cul ce li se cuvine in programele de 
viitor, incit toate observațiile critice 
la adresa stilului si metodelor de 
lucru ale administrației locale să-si 
găsească ecoul în măsuri concrete de 
îmbunătățire a muncii, incit toate 
Inițiativele cetățenilor să fie fără 
nici o întîrziere ouse în aplicare. Pri
mul oas în acest sens presupune in
ventarierea exactă a propunerilor, 
observațiilor si angajamentelor luate, 
nominalizarea răspunderilor pentru 
realizarea fiecărei sarcini în parte si 
precizarea unor termene realiste de 
finalizare. Organizate si finalizate în 
acest fel. întîlnirile dintre candidați 
si alegători vor răspunde fără îndo
ială scopului lor fundamental : defi
nitivarea programelor existente pen
tru înfăptuirea mărețelor sarcini care 
ne stau in fată, privind ridicarea 
gradului de civilizație a fiecărei lo
calități. a fiecărui iudet. a întregii 
țări, creșterea bunăstării materiale si - 
spirituale a întregului popor.

La grădinița întreprinderii de confecții și tricotaje București

Efortul inimii după o masă copioasă 
este egal cu cel depus pentru urcarea 

unui deal înalt de 400 metri
- ne spune prof. dr. Cornel DUDEA, 
șeful clinicii medicale I din Tirgu Mureș

peate 
sau. 
mai

constitui un factor de 
folosind un termen me- 
stiintific. un factor de
ce privește alimentația 

practicată

cinema
• Regăsire : SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30.
• Veronica: GLORIA — 9.
• Ținutul uitat de timp: PATRIA
9; 11,15; 13,39; 15,45; 18; 20,15,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• A cincea pecete: CENTRAL — 
9.15: 11.45; 14,15; 16,45; 19,30.
• Căpitan la 15 ani: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici — 9,30; 11; 12,30; 14, Atît 
timp cit bate ceasul — 16; 18; 20: 
DOINA,
• Iarna bobocilor: MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VITA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15 45; 18; 20,15.
• Salty: EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15: 20,30.
• Salvele Aurorei: TIMPURI NOI
— 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18; 20.
® Johnny Chitară: FEROVIAR — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
e Marele singuratic: COTROCENI
— 10;. 12; 14: 16; 18; 20, VOLGA
— 9; 11; 13.15: 15.30; 17,45; 20.
• Cidul: 12; 15,30; 19, Program de 
desene animate — 9; BUCEGI.
• Atentatul de la Sarajevo: 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Făgăduiala: BUZEȘTI — 9;
11.30; 14; 16.30; 19, TOMIS — 9;
11,30; 14: 16,30; 19, AURORA — 9; 
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Misterul lui Herodot: ARTA
— 9.

• Buzduganul cu trei peceți: AR
TA — 12,15; 15,30; 19, FE
RENTARI — M; 19, CIULEȘTI - 
9; 12,15; 15,30; 19.
• Noi aventuri cu Tom șl Jerry: 
FERENTARI — 9.
• Pelerina roșie: DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint: 
11; 13; 15,30; 18; 20, Odiseu și ste
lele - 9: FLOREASCA.
• Hercule In centrul PAmfntulul : 
LIRA — 15,30; 18; 20.
• Invincibilul Luke: COSMOS
— 9,
• Corsarul negru: PACEA — 16; 
19, COSMOS — 15,30 ; 19, i
• Aventurile lui Tom Sawyer, 
Moartea lui Joe Indianul: PA
CEA — 9.
• Vieți scurte: 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20, Vă arăt eu vouă ! — 9: 
MUNCA.
• Zîna apelor — 9. Spada neagră 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; FLA
MURA.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful": MIORIȚA - 9; 11; 13,15;
15.30; 17,45; 20.
• Pasărea albastră — 16, Amenin
țarea — 18; 20: PROGRESUL.
• Tinerețe fără bătrinețe — 9,
Tom șl Jerry — 14, Logodnic pen
tru Anna — 11,30; 16; 18; 20 : FLA- 
CARA.
• Salvați orașul: VIITORUL — 
15.30: 17,45; 20.
• Filiera — 9,45; 11,45, Afecțiune
— 18,30, Omul mafiei — 20,30: CI
NEMATECA.

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului): 
Concert extraordinar susținut de 
„Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra" (Japonia). Dirijor:

Akeo Watanabe. Solistă t Shizuka 
Ishikawa-vioară — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): Deschiderea 
stagiunii de concerte pentru elevi 
— 11.
• Teatrul Național București (sa
la mare): Coana Chirița — 10, Un 
fluture pe lampă — 15,30: 19.30,
(sala mică): Zoo — 10; Viața unei 
femei — 15,30, Ciștigătorul trebuie 
ajutat — 20.
• Opera Română: Spărgătorul 
de nuci *— 11, Dragoste și jertfă
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Mâgureanu): 
Ferma — 11, Hedda Gabler — 19. 
(sala Grădina Icoanei): Tineri că
sătoriți caută cameră — 10, Pes
cărușul — 19.
• Teatrul Mic: Recital: Leopol- 
dina Bălănuță și Anda Călugă- 
reanu — 10,30, Continuați să pu
neți Întrebări — 19,30.
• Teatrul de comedie: Plicul —
10.30, Trei surori — 10.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio, Charlie — 10,30. Bar
barii — 10,30, (sala Studio): Oa
meni feluriți — 10, Nu am încre
dere in bărbați — 15, Conversație 
despre dl. von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești: Romanțioșii
— 10, Comedie fără titlu — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 11.
• Teatrul „I. Vasilescu": Recitin- 
du-l pe Shakespeare — 10, Bomba 
zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți -*
19.30.
• Teatrul „Ion Cpeangâ": Poveș
tile de aur — 10/ „13 + 1 (O is
torie cu Harap Alb)" — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cintec — 
10: 12.
• Circul Bucufești: Super circ — 
10; 18; 10,30.

PRAHOVA

. Se dezvoltă 
comerțul la sate
Cooperația de consum din jude

țul Prahova se preocupă permanent 
de dezvoltarea rețelei sale comer
ciale și de alimentație publică. A- 
cordind o atenție deosebită aprovi
zionării, în tot mai bune condiții, 
a populației de la sate, cooperația 
de consum prahoveana a construit 
și modernizat un mare număr de 
unități. în prezent, peste 320 de 
magazine și 140 unități de alimen
tație publică sînt amplasate în con
strucții noi, dotate cu mobilier și uti
laje moderne. Numai în primele trei 
trimestre ale acestui an au fost date 
in folosință spații comerciale noi. in- 
sumind peste 2 200 mp. Printre aces
tea șe numără și complexele comer
ciale de la Brazi și Bărcănești, în ca
dru) cărora funcționează cite un res
taurant, o alimentară, iar la etaj ra
ioane pentru desfacerea textilelor, 
încălțămintei, mărfurilor electroteh
nice, cultural-sportive etc. Tot
odată, au fost organizate și o serie 
de unități comerciale în barăci 
metalice însumînd circa 5 000 mp 
pentru desfacerea mobilei și a ma
terialelor de construcții, precum și 
numeroase magazine — bazare, cu 
o suprafață de vînzare de peste 
2 000 mp. Pină la sfirșitul anului 
vor mai fi deschise alte două uni
tăți, supermagazinul de la Fili- 
pești-Tirg și magazinul universal 
din Gherghița.

In anul 1978 vor mai fi date in 
folosință complexe comerciale în 
localitățile Telega, Provița de Sus, 
Bucov, Cocorăștii Capiii etc., cu o 
suprafață de peste 3 200 mp.

Pe traseele turistice și în zonele 
de agrement, cooperația de consum 
din județul Prahova a construi* nu
meroase unități turistice și de ali
mentație publică. Printre acestea se 
numără hanurile „Cheia" și „Slănic". 
din pitoreștile stațiuni cu același 
nume, hanul „Prahova", din pădurea 
Păulești, popasul turistic „Româ
nești". situat la 12 km pe șoseaua 
națională Ploiești—București, pre
cum și unitățile de alimentație pu
blică din Vălenii de Munte, Blejoi. 
Comarnic. Mizil, Breaza, Valea 
Călugărească etc.

în fotografie : popasul turistic 
Românești".

cături care cad in același loc... La 
fel si grăsimile ori alimentația ex
cesivă.

Evident, nu putem pune totul pe 
seama alimentației 1 există încă o 
serie de factori ca predispoziția ere
ditară pentru anumite 
stitutia organismului, 
nătate etc. De aceea, 
zii reacționează la fel 
factori nociv-i.

— Se poate spune

afecțiuni, con
starea de să- 
nu toti ind'vi- 
fată de aceiași

_ _____  ____  că alimentația 
este mai nerațională decît altădată ?

— Si da. si nu. aceasta depinde de 
fiecare. Este indiscutabil că popu
lația se hrănește „mai bine", numai 
că acest mat bine conține in eJ si 
condiții nefavorabile din punct da 
vedere biologic. Aici trebuie văzută si 
relația dintre alimentație si mișcarea 
fizică. Muncitorii forestieri, de exem
plu, consumau și altădată, ca și as
tăzi. slănină în cantităti mari, dar 
depun în același timp eforturi fizice 
care asigură arderea corespunzătoa
re a grăsimilor. De aceea, la ei nu 
sint frecvente bolile cardio-vasculare.

Astăzi este o realitate că populația 
consumă mai mul
te alimente în ge
neral și în spe
cial grăsimi, dul
ciuri și paste făi
noase. în condiții 
în care majorita
tea activităților se 

desfășoară cu un efort fizic tot mai re
dus. Prin această neconcordanță între 
cantitățile și tipul de alimente și al ar
derii lor necoresounzătoare. alimen-

Prin alimentație neratională se 
poate înțelege în aceeași măsură o 
alimentație excesiv.ă cantitativ, dar si 
bogată în special în grăsimi, dul
ciuri. făinoase — este vorba de o ali
mentație de acest fel pe o lungă du
rată de timp, adesea o viată — dar 
termenul se poate referi si la consu
marea sporadică a unor prinzuri co
pioase. Oricum, alimentația neratio- . 
nală 
boală 
dical 
risc.

în ceea 
neratională 
întreagă. înceoind din 
determină încet, incet 
burări si apariția unor 
velul arterelor. Aceste 
ele o evoluție foarte lentă, bolile car
dio-vasculare vor apărea deci cu mult 
mai tirziu. dună zeci de ani de con
sumuri alimentare excesive. Prin a- 
ceasta as dori să arăt că bolile car
dio-vasculare nu reprezintă, asa cum 
se crede, o problemă a vârstelor 
înaintate. Dimpotrivă, as zice chiar 
că ea este mai ales a tineretului care, . 
dacă va sti cum să se hrănească si 
cum să trăiască. îsi 
re de sănătate cit 
mai bună pină la 
vîrste foarte îna
intate. Odată cu 
apariția unor tul
burări cardio-vas
culare mulți a- 
dulți ori vîrstnici 
încep să ia măsuri, 
multe ori este cam tirziu. Iată de ce mi 
se nare că nici un efort nu va fi prea 
mare în direcția informării, așa . cum ___ _..
.se face, de altfel, a întregii populații tatia devine neratională. Deci nu a- 
și în special a tineretului asupra fac
torilor care influențează starea de 
sănătate.

Ati amintit si de consecințele 
singure mese prea copioase...
Mă refer la persoane în vîrstă 
excesul de grăsimi, dulciuri, al-
O 

termina 
de cord, 
ischemie 
cerebral) 
inimii. Accidentul se poate . 
la 2—3 ore ducă consumarea excesi
vă a alimentelor menționate mai 
înainte, din cauza suprasolicitării ini
mii. O masă copioasă echivalează, 
din punctul de vedere al efortului 
Inimii, cu o ascensiune pe un deal 
înalt de la 100 m pină la 400 m. de
pinde cit este de ..bogată" masa.

Toată lumea este de acord că de 
la o anumită vîrstă. să zicem 50 de 
ani. un om nu-si mai poate permite 
să fugă ne o distantă de 100 de me
tri. de exemplu, la fel de repede ca 
un tînăr de 20 de ani. Exact același 
lucru se poate spune si despre un 
prinz foarte consistent Un colectiv 
de la clinica medicală I din Tirgu 
Mures a studiat anumite aspecte le
gate de consecințele biologice ale u- 
nei încărcări a organismului cu gră
simi animale : se dau prinzuri de 
probă (50 gr. unt. 80 gr. smfntînă 
etc.) anume încărcate, dar. de fapt 
foarte multe persoane consumă în 
mod obișnuit zilnic asemenea canti
tăti de grăsimi. S-a putut stabili la 
persoanele investigate că aceste orîn- 
zuri duc la creșterea concentrației de 
erăsimi din singe, creștere dare ac
ționează de fapt ca un mic soc sau 
stres întocmai ca si alti factori a- 
gresivi. de mediu, asupra organismu
lui. Dar în timp ce agresivitatea pro
dusă asupra organismului de către 
infecții, traumatisme etc. acționează 
rar in cursul unei 
tea determinată de fiecare misă prea 
bogată în grăsimi ori dulciuri ac
ționează zilnic. Oricît ar fi de mică, 
orin repetarea zilnică si în timp În
delungat ea are consecințe nefavora
bile așunra stării de sănătate. Se știe 
că si piatra poate fi găurită de Pi-

într-o viată 
copilărie, ea 
anumite tul- 
leziuni la ni- 
leziuni au si

Va păstra o sta-

MUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ «

dar de cele mai

unei

si la 
coal. asemenea masă poate de- 

un accident acut.
infarct Miocardic, 

cerebrală (accident 
sau o insuficientă

un atac 
atac de 
vascular 
acută a 
produce

vieți, agi-esivita- 
iecare mai “

limentatia în sine este neratională. 
dar s^au creat posibilitățile ca ea să 
devină neratională. să devină un 
factor de risc, de boală, pen
tru cei neavizati. Dimpotrivă, 
mentatia rațională reprezintă 
poliță de asigurare pe viată a 
cărei persoane si ea 
primul rind. echilibru 
evitarea excesului de 
male si dulciuri oricît 
ar fi. Alimentația trebuie să fie e- 
chllibrată încă din copilărie (să nu 
ținem să avem copii grăsuti si bine 
aprovizionați cu dulciuri). Iar de la 
o anumită vîrstă trebuie evitate chiar 
si excesele alimentare ocazionale.

Noțiunea de alimentație echilibra
tă se referă nu numai la evitarea 
exceselor, a suDraconsumului. dar si 
a pauzelor prea mari intre mese, 
pauze care creează o stare de În
fometare ; în aceste situații se mă- 
nîncă cu apetit si în cantităti mai 
mari, incărcînd stomacul. înfometa
rea determină mobilizarea gră
similor de rezervă din organism, a- 
cestea vor ajunge in circulația san
guină intr-o concentrație mare, ca 
și cum am fi ingerat o can
titate foarte mare de grăsimi ani
male. Ele vor determina o serie de 
reacții care, in timp, perturbă pro
cesele biologice normale. Alimenta
ția rațională privită nu numai din 
punctul de vedere al prevenirii bo
lilor cardio-vasculare dar si al obe
zității. diabetului etc. înseamnă de 
faot o coordonare judicioasă a ali
mentației cu mișcarea în așa fel in
cit să fie asigurate arderile alimen
telor în organism. Excesele intr-un 
sens sau altul sînt la fel de nocive. 
De aceea este bine să se tină seama 
de sfatul medicului care va decide 
in funcție de constituția fiecăruia ca 
măsuri sint necesare pentru a pre
veni din timp bolile cardio-vasculare.

ali- 
o 

fie- 
inînseamnă, 

si cumpătare, 
grăsimi ani- 
de apetisanta

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Lucrul 
de mîntuiald 

și cîștigul 
din paguba

fiindcă întreprinderea din Buftea este nu
mai una dintre cele 21 care au executat 
asemenea stilpi „in suferință", ne intrebăm 
oare ele vor sta mai bine In depistarea 
vinovaților. ori vor proceda la fel. numeric 
și cantitativ, din oficiu ? Și dacă tot așa, 
nu vor putea proba vina nimănui, cine va 
suporta în final paguba de aproape 
400 000 lei ?

— De ce să plătim noi ? N-avem nici 
o vină...

— Să dovedească întreprinderea că e 
vorba de piesele lucrate de noi.

...în fața instanței, cițiva muncitori și 
maiștri de la o întreprindere (I.O.I.L.) din 
Buftea. Li s-a imputat suma de 23 799 lei 
și au atacat această măsură în justiție.

Ce s-a intimplat ? Cu cîtva timp în urmă, 
întreprinderea amintită a contractat cu o 
alta execuția unui număr de stîlpi telesco
pici. Cum i-a executat nu se știe, dar au 
fost găsiți cu defecte de către beneficiar. 
Ca atare, alte remedieri, alți bani cheltuiți...

Să plătească vinovății, veți spune. Dar 
cine sint aceștia ? Fiindcă, iată. întreprin
derea din Buftea n-a putut să dovedească 
— nici în fond, nici în recurs ! — cine 
anume a lucrat piesele defecte. Care piese, 
de altfel, trecuseră, bine mersi, fără nici 
o problemă și pe la controlul de calitate...

Halal ordine și evidență, halal control ! 
După cum se vede, lucrul de mintuială este 
aidoma și în scripte și in evidente. Și

Poveste cu doi soți 
și un mijlocitor

— N-am nici un ban împrumut. Cerem 
să se anuleze actul !

— Nu-i adevărat? Să-mi restituie banii. 
I-am dat cu acte in regulă, la notariat...

...Au fost odată doi soți care aveau un 
apartament in Capitală. Frumos și bine 
aranjat. Dar. și-au zis. să stăm in Titan ? 
Tocmai noi ? Hai să facem rost de altul 
și să-1 vindem pe ăsta. Să ne mutăm mai 
în centru... Și unde nu s-au așternut soții 
pe căutări și tot intrebind in dreapta și 
stingă (cu discreție printre amici și cu
noștințe), le-a ieșit în cale mijlocitorul. 
Ochi fin. pătrunzător. As in materie. „Dar 
— a zis el, cu neliniște și îngrijorare in 
glas — cum să-1 luați pe celălalt cu bani 
gheață ? Eu — a continuat el cu insinuare 
de data asta — ...eu să știți că n-aș face 
așa ceva. Cu meseria dumneavoastră ?

Vreți să ajungeți la iliciți ?“ „Și cum să 
facem ?“ — s-au neliniștit dintr-o dată 
soții doritori de casă nouă și mai în centru. 
„Vă invăț tot eu. Facem un act. așa cum 
că v-am împrumutat eu cu 75 000 și dacă 
e ceva, cumva, sînteti puși la adăpost ? 
Sinteți. Intre timp, eu găsesc un client 
pentru apartament, dumneavoastră îl luați 
cu banii jos pe celălalt...".

Ceea ce au și purces soții să facă. întoc
mind. la notariat acte de împrumut „in 
regulă", cumpărind apartamentul la care 
le rivnea inima. Și poate ar fi trăit ei in 
liniște si bucurie și astăzi dacă nu se ivea 
gilceava. Din ce. nu se mai știe prea bine. 
Poate i-o fi încercat părerea de rău văzind 
că mijlocitorul era gata să aranjeze cu 
vinzarea apartamentului cel vechi și să 
bage în buzunar o sumă, cam cit o treime 
din preț, poate pricina gîlcevii să fi fost 
aita... Dar „buna" înțelegere s-a dus. Și 
iată că el. mijlocitorul, din mieros cum 
era. s-a făcut fiere. Și nici una. nici două, 
să-i dea îndărăt banii. Cei 75 000, cu „acte 
in regulă". Că altfel... Ce. n-are chitanță 
cu semnătura lor ?

...Sfirșitul poveștii s-â consumat In cele 
din urmă la tribunal. Aci. toată „lucrătura" 
s-a dat pe fată. Au fost odată doi soți care 
au căzut în capcana mijlocitorului cel di
baci. De ce au acceptat tirgul propus cu 
actul măsluit ? Povestea nu mal spune. Să 
fie oare din cauză că soții, care au avut 
bani să cumpere un apartament nou fără 
să-1 fi vîndut pe cel vechi, sînt amîndoi 
responsabili de restaurante și se *vor fi 
gindit că faptul cam bate la ochi 7

Unul pe care 
banii îl 

„torturează"...
Judecătoria Constanta. Dezbateri la do

sarul nr. 1 948/1977. r
— Recunoști faptele 7
Pe inculpat îl cheamă Constantin Iordă- 

nescu. Are 37 de ani. Căsătorit și divorțat. 
Doi copii minori, unul in întreținerea sa. 
S-a pensionat oe caz de boală, din cauza 
stomacului, care, zice el, este tot în sufe
rință și acum. Are apartament cu chirie 
de la stat. Și un autoturism „Moskvici". 
Altfel, un ins foarte activ. La ce anume, 
de vreme ce nu muncește ? Să-1 ascultăm :

— Da. recunosc faptele. Eu am părerile 
mele în ceea ce privește obținerea mijloa
celor bănești și afirm că mie banii mi se 
par un mijloc de tortură. Eu personal am 
făcut orice faptă care putea să-mi aducă 
venituri, fără scrupule și fără remușcare !...

Și, intr-adevăr, faptele inculpatului C. 
Iordănescu sînt aidoma acestei declarații. 
Scrupule n-a avut, remușcări n-a avut, 
își transformase casa intr-un loc de Intil- 
niri și practicare a prostituției. Și foarte 
zelos alerga și cu mașina pentru a face 
felurite servicii clientelei. Și nopți, și che
furi. Să cîștige bani și să petreacă. Parcă 
nici n-ar fi fost pensionat „pe caz de 
boală"...

Acum s-a pus capăt îndeletnicirilor lui 
Iordănescu. Și oricît i-ar fi fost de dragi 
baȚiii. mirșava lui afacere a dat faliment. 
Da, se mai intîmplă totuși să mai apară 
pe ici. pe colo cite un asemenea ins. Cîte- 
odată reușește să-și facă mendrele. Un 
timp. După care, invariabil, se face ordine. 
Fiindcă in societatea noastră și necinstea, 
și traiul parazitar, și afacerile puse la cale 
de alde Iordănescu au viață scurtă.

Din caietul 
grefierului

„După aceea, respectivul s-a deplasat la 
birou, bătind cu pumnul in masă și inju- 
rind fără nici un temei legal...".

(Fragment de declarație din dosarul 
nr. 388/1977, Judecătoria Constanța) 

„Subsemnatul Florică... am angajat nunta 
de a clnta la D. C. din corn. Fundulea pe 
ziua de 31 oct. 1976 de la orele 9 dim. pină 
la orele 9 dim. din 1 noiembrie. 1976 cu 
suma de 6 500 lei cu formație de 6 per
soane, adică 2 acordeoane. 4 saexofoane, 
chitară electrică, baterie (tobă) și stație 
electrică (cintărețu). Menționez că sint toți 
corespunzători ca și noi...".

(Chitanță depusă în dosarul nr. 
710/1977. judecătoria sectorului 3 din 
Capitală)

Dinu POPESCU
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(Urmare din pag. I)Jaborării româno-sovietice, a relațiilor de solidaritate între partidele și statele noastre corespunde pe deplin intereselor supreme ale popoarelor celor două țări, și, totodată, servește cauza generală a socialismului, progresului și păcii.
IIIPoporul român care, sub conducerea partidului comunist, a înfăptuit revoluția socialistă, parcurgînd mai multe etape istorice în transformarea revoluționară a societății, este angajat în prezent cu toate forțele în înfăptuirea neabătută a Programului adoptat de Congresul al XI-lea, de' edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Aplicarea consecventă a politicii de industrializare a dus la creșterea producției industriale de circa 38 ori față de 1938, la sporirea bogăției naționale, la întărirea puterii economice a patriei și ridicarea la o viață nouă, înfloritoare, a tuturor zonelor și județelor țării.Realizînd cu succes cooperativizarea agriculturii, întărind baza ei tehnico-materială, partidul a asigurat creșterea continuă a producției globale — care este astăzi de 2,5 ori mai mare decît în cei mai buni ani antebelici — și, pe această bază, satisfacerea cerințelor de consum ale maselor, aprovizionarea întregului popor.Succese mari au fost obținute în extinderea și perfecționarea învățămîntului de toate gradeie, asigurîndu-se generalizarea școlii de 10 ani, pregătirea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, în dezvoltarea cercetării științifice în concordanță cu nevoile progresului economico- social al țării, în ridicarea gradului de cultură și civilizație al întregului popor.Ca urmare a creșterii avuției societății, a sporirii venitului național, într-un ritm mediu anual de peste 10 la sută, s-au asigurat condiții pentru creșterea sistematică a nivelului de viață material și spiritual al tuturor oamenilor muncii. Recent, pe baza succeselor obținute în activitatea economică, partidul nostru a adoptat un program de măsuri privind creșterea veniturilor cu 30 la sută — față de 18—20 la sută, cît era prevăzut în cincinalul actual — de care beneficiază toate categoriile de oameni ai muncii, inclusiv țărănimea.Paralel cu preocuparea pentru creșterea și modernizarea forțelor de producție, partidul și statul asigură perfecționarea conducerii pe baze științifice a întregii societăți și, în acest context, dezvoltarea largă a democrației socialiste, crearea cadrului organizat pentru promovarea fermă, la toate nivelurile, a muncii și conducerii colective, pentru participarea activă și efectivă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale — la conducerea vieții econom i- co-sociale, a întregii societăți. Partidul se preocupă constant de aplicarea în viață, în relațiile sociale, a principiilor eticii și echității socialiste, acționînd, totodată, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor și formarea omului nou, cu un larg orizont de cunoaștere și înțelegere, cu o atitudine înaintată față de muncă și viață, față de interesele generale ale societății.Toate marile succese pe care le-am obținut se * datoresc politicii marxist-leniniste a partidului nostru comunist, care aplică creator adevărurile generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale României, adoptă soluții în raport cu 

cerințele obiective ale fiecărei etape, înfăptuiește consecvent Programul stabilit de Congresul al XI-lea.Urmînd cu încredere nestrămutată partidul, oamenii muncii transpun cu succes în practică prevederile Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Organizînd și conducînd ferm întreaga operă de făurire a noii orînduiri, partidul nostru își îndeplinește îndatorirea sacră față de poporul român, aducîndu-și, totodată, contribuția la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume, la cauza generală a păcii și colaborării internaționale.
IVîn politica sa externă, România socialistă pornește de la realitățile epocii contemporane, de la marile schimbări petrecute în raportul de for

țe pe plan mondial. în zilele noastre are loc o a- firmare tot mai puternică a țărilor socialiste, care, prin succesele pe care le obțin în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în soluționarea problemelor fundamentale ale maselor, prin politica lor de pace și colaborare, exercită un rol tot mai mare în viața omenirii contemporane, în cursul dezvoltării istorice mondiale.România promovează consecvent o politică de dezvoltare a prieteniei și colaborării economice, politice, tehnico-științifice și în alte domenii cu toate țările socialiste, pe baza principiilor noi de egalitate și întrajutorare tovărășească, acționează ferm și perseverent pentru întărirea unității lor, considerînd că aceasta contribuie la accelerarea progresului fiecărei țări în parte, la creșterea forței și rolului lor în lume, a socialismului în ansamblu.Apreciem, de asemenea, că un rol tot mai mare în lumea de azi au popoarele care s-au eliberat de dominația colonială și luptă pentru independență afirmîndu-și tot mai hotărît voința de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și făuri de sine stătător destinele, de a participa activ la întreaga viață internațională. România își manifestă solidaritatea activă cu aceste popoare, dezvoltă o largă colaborare cu noile state independente, cu țările în curs de dezvoltare, sprijină eforturile lor pentru asigurarea progresului economic și social, a- ceasta integrîndu-se totodată în lupta comună împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste.Țara noastră extinde relațiile de colaborare multilaterală cu toate statele lumii, fără deosebise de orânduire socială.

/La baza tuturor raporturilor Internaționale ale României situăm ferm principiile egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc, renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu forța, respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, calea dezvoltării istorice.Acționăm consecvent și sîntem hotărîți să ne a- ducem și în viitor întreaga contribuție la înfăptuirea securității în Europa, la dezvoltarea.unei largi și neîngrădite colaborări economice, tehnico- științifice, culturale și în alte domenii, între toate statele europene, fără deosebire de orânduire socială. în mod deosebit ne pronunțăm cu toată e- nergia pentru dezangajarea militară a Europei, fără de care nu pot fi concepute pacea și colaborarea pe continent. Considerăm că trebuie făcut totul pentru ca actuala reuniune de la Belgrad să adopte un program constructiv de măsuri care să impulsioneze transpunerea în viață, ca un tot unitar, a prevederilor documentelor Conferinței 

general-europene de la Helsinki. Apreciem că prevederile Declarației adoptate de țările socialiste participante la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Organizația Tratatului de la Varșovia constituie o bază bună pentru trecerea la acțiuni concrete consacrate instaurării securității, colaborării și păcii pe continent.România militează susținut pentru stingerea focarelor de tensiune și încordare existente în lume, pentru soluționarea pe cale politică a tuturor litigiilor dintre state. în acest context, ne pronunțăm ferm pentru soluționarea cît mai grabnică a conflictului din Orientul Mijlociu și instaurarea unei păci trainice și juste în această zonă, pe baza retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporului palestinian în conformitate cu interesele sale legitime — inclusiv prin crearea unui stat palestinian propriu — asigurarea dezvoltării pașnice, independente și suverane a tuturor statelor din regiune.împreună cu toate popoarele, ne manifestăm profunda îngrijorare față de proporțiile uriașe pe care le-a căpătat cursa înarmărilor, pentru care se cheltuiesc în lume, anual, aproape 400 miliarde de dolari și care a dus la acumularea unui arsenal fără precedent de arme ultraperfecționate, de mijloace de distrugere în masă. Ne pronunțăm pentru dezarmarea generală, și în primul rînd dezarmarea nucleară, pentru trecerea la măsuri concrete de reducere a înarmărilor, de diminuare a cheltuielilor militare și a efectivelor armate naționale, pentru lichidarea bazelor militare străine 

și a blocurilor militare opuse — așa cum, pe bună dreptate, s-a subliniat cu putere în Declarația Consfătuirii de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Apreciem că realizarea acestor deziderate reprezintă una din sarcinile fundamentale ale țărilor socialiste, unul din țelurile supreme ale socialismului, care își propune eliberarea pentru totdeauna a societății de spectrul războaielor nimicitoare. în acest sens, milităm pentru ținerea, în 1978, a sesiunii Organizației Națiunilor Unite consacrate problemelor dezarmării care să marcheze un mare pas. înainte pe calea soluționării acestei probleme cardinale a lumii contemporane.Considerăm că una din cele mai grave probleme ale omenirii de azi, pentru rezolvarea căreia trebuie să-și unească eforturile toate popoarele, este lichidarea stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a omenirii, crearea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină egalitate și echitate, care să favorizeze progresul 

mai rapid al tuturor statelor, și în primul rînd al celor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg al tuturor națiunilor la cuceririle civilizației moderne, ale științei și tehnicii avansate.Soluționarea- multiplelor și complexelor probleme cu care este confruntată astăzi omenirea cere participarea tuturor statelor la viața internațională și, de aceea, ne pronunțăm hotărît pentru democratizarea reală și efectivă a relațiilor dintre state, pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite și al celorlalte organisme mondiale în rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane.în contextul luptei tuturor forțelor înaintate ale lumii de azi pentru progres social, colaborare și pace, partidul nostru acordă o atenție de prim ordin întăririi colaborării și solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, care se afirmă tot mai puternic ca o uriașă forță revoluționară a contemporaneității, în eforturile pentru înnoirea societății, pentru promovarea noii politici internaționale. în dezvoltarea relațiilor cu_ toate aceste partide ținem seama de marea diversitate de condiții economice, sociale și politice în care își desfășoară activitatea și care impune respectul deplin al dreptului fiecărui partid de a-și elabora în mod autonom linia politică, strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu realitățile din propria țară.Totodată, considerăm necesar să se acționeze consecvent pentru întărirea solidarității partidelor comuniste și muncitorești, punîndu-se accentul, în raporturile dintre ele, pe ceea ce le unește și este 

fundamental. Experiența șl modalitățile concrete de luptă, determinate de condițiile specifice în care acționează, nu trebuie să ducă la contrapu- nerea unor partide altora, ci, dimpotrivă, să contribuie la îmbogățirea tezaurului comun al teoriei și practicii revoluționare, la dezvoltarea continuă a gîndirii marxist-leniniste, la afirmarea tot mai puternică a idealurilor socialismului și comunismului în lume.Partidul nostru acționează ferm în spiritul Conferinței de la Berlin de anul trecut a partidelor comuniste și muncitorești din Europa, care a afirmat cu putere necesitatea promovării în raporturile dintre partide a principiilor deplinei egalități, stimei și respectului reciproc, principii pe care viața însăși le atestă ca singurele capabile să asigure întărirea solidarității și unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Pornind de la necesitatea întăririi unității clasei muncitoare, a tuturor forțelor revoluționare înaintatei partidul nostru își extinde legăturile cu partidele socialiste și social-democrate, cu organizațiile progresiste, democratice, cu forțele antiim- perialiste, în lupta pentru transformarea democratică a societății, pentru destindere, securitate și pace în lume. Considerăm că viața impune tot mai stringent unirea eforturilor tuturor forțelor înaintate, a tuturor popoarelor pentru edificarea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei lumi a păcii și colaborării.Remarcăm cu satisfacție dezvoltarea tot mai largă a conlucrării dintre P.C.R. și P.C.U.S., între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică pe plan internațional, în slujba cauzei socialismului și progresului social, a destinderii, cooperării și păcii între popoare.Partidul și statul nostru vor acționa în continuare, cu consecvență pentru întărirea, amplificarea și adîncirea raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., între Republica Socialistă România și U.R.S.S., între popoarele noastre, aceasta corespunzînd pe deplin intereselor vitale ale construcției socialismului și comunismului în cele două țări, cauzei generale a socialismului, progresului și păcii.
★Partidul și poporul nostru urmăresc cu adîncă simpatie și se bucură din toată inima de istoricele realizări dobîndite de Uniunea Sovietică pe drumul deschis, cu șase decenii în urmă, de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, în îndeplinirea programului adoptat de Congresul al XXV-Iea al P.C.U.S. Toate aceste mărețe înfăptuiri în domeniul economiei, științei, culturii, al vieții politice și sociale, al ridicării standardului de viață al celor ce muncesc, își găsesc o vie și elocventă întruchipare în noua Constituție a U.R.S.S., adoptată recent prin voința unanimă a oamenilor muncii din Uniunea Sovietică. Noua Constituție înfățișează, totodată, cu putere perspectivele dezvoltării în continuare a societății sovietice, idealurile luminoase pentru care sînt chemați să lupte toți oamenii muncii din U.R.S.S.Animați de cele mai vii sentimente tovărășești, comuniștii, toți oamenii muncii din România, întregul nostru popor adresează calde felicitări comuniștilor, poporului Uniunii Sovietice, cu prilejul marii lor sărbători, și le urează din adîncul sufletului noi și noi izbînzi în măreața operă de zidire a comunismului, în făurirea bunăstării și fericirii maselor largi pdpulare, în ridicarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

II'

La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. ca și la consfătuirile de lu
cru de la C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat o deo
sebită atenție încetătenirii în toate 
sferele vieții sociale a spiritului 
revoluționar consecvent al clasei 
muncitoare. De asemenea, după 
cum se știe, in cadrul lucrărilor 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții și 
transporturi și cu prilejul constitui
rii Consiliului National al Oameni
lor Muncii, locul central l-au ocu
pat problemele creșterii rolului 
conducător al clasei murtcitoare în 
societatea noastră. „Hotărîrile Con
gresului — sublinia secretarul ge
neral al partidului — vor trebui să 
ducă la afirmarea si mai puternică 
a rolului conducător al clasei mun
citoare in societatea noastră, in în
făptuirea Programului partidului, 
la unirea și mobilizarea tot mai in
tensă a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului popor in opera de edifi
care a celei mai drepte si umane 
orinduiri cunoscute în istorie — o- 
rinduirea socialistă și comunistă11.

Rezultat istoric nece
sar. Rolul conducător al clasei mun
citoare in societatea românească 
este rezultatul întregii dezvoltări 
economice, sociale și politice a țării 
In cursul ultimului secol. încă de 
la apariția sa pe arena vieții so- 
cial-politice, la mijlocul veacului 
trecut, și apoi mereu în toate mo
mentele decisive ale istoriei mo
deme a României. în marile bătă
lii sociale împotriva exploatării și 
asupririi burghezo-moșierești. în 
lupta antifascistă, culminînd cu in
surecția națională armată din au
gust 1944. în înfăptuirea revoluției 
și construcției socialiste, clasa 
muncitoare s-a afirmat drept clasa 
socială cea mai avansată, exponen
tă și apărătoare a intereselor vi
tale ale celor ce muncesc, capabilă 
să unească în jurul său masele cele 
mai largi, să le conducă la împli
nirea aspirațiilor de libertate socia
lă și națională. în conștiința Între
gului popor este clar că dacă as
tăzi în tara noastră poporul mun
citor este deținătorul întregii pu
teri. stăpînul propriilor destine, 
făurindu-și. liber de orice exploa
tare si asuprire, o viață din ce în 
ce mai bună, dacă in numai cîteva 
decenii România a înaintat cu pași 
de uriaș pe calea progresului eco
nomic și social, aceasta se datoreș- 
te înainte de toate clasei muncitoa
re, care a purtat pe umerii săi prin
cipala răspundere, greul eforturilor 
și al luptei, îndepllnindu-si cu cin
ste misiunea sa istorică de călăuză 
a întregului popor în opera de înăl
țare a edificiului socialismului.

în etapa actuală, a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, un ansamblu de factori im
pune Întărirea continuă a rolului și 
răspunderii clasei muncitoare in în
treaga viată socială, amplificarea și 
mai puternică a activității sale so- 
cial-revoluționare ; experiența tării 
noastre confirmă concluzia clasici
lor comunismului științific — de- 
curgînd din legile obiective ale re
voluției și construcției socialiste — 
potrivit căreia conducerea societă
ții de către clash muncitoare este 
necesară nu numai In etapele ini
țiale ale luptei pentru eliberarea 

muncii, ci și de-a lungul întregului 
proces al edificării noii orinduiri.

Clasa nouă. Ceea ce s°- 
licită înainte de toate întă
rirea rolului conducător al cla
sei muncitoare este faptul că ea 
acționează în sectorul determinant 
pentru crearea și dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a noii orînduiri, 
respectiv în domeniul cel mai a- 
vansat al economiei — industria, 
constituie principala producătoare 
de bunuri materiale, reprezintă, 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, „cea mai impor
tantă forță a progresului material 
și social, asigurînd înfăptuirea Pro
gramului elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului".

La aceasta se adaugă schimbarea 
radicală care s-a produs în situa

CLASA MUNCITOARE - forța socială hotăritoare în lupta 
pentru progresul multilateral al României socialiste

ția clasei noastre muncitoare ca ur
mare a faptului că prin lichidarea 
exploatării și asupririi, prin făurirea 

‘proprietății socialiste, ea și-a pier
dut caracteristicile de proletariat, 
a devenit stăpină pe mijloacele de 
producție și pe roadele muncii sale, 
ceea ce îi dă posibilitatea să exer
cite o influentă hotăritoare asupra 
întregii dezvoltări economico-socia- 
le, asupra progresului continuu al 
tării, asigurării independentei și 
suveranității sale. De altfel. în a- 
ceasta constă trăsătura definitorie a 
clasei muncitoare în societatea 
noastră socialistă, spre deosebire 
de situația din țările capitaliste, 
unde mijloacele de producție se 
află în mîinile capitaliștilor, aceș
tia conducînd producția, determinînd 
sarcinile și scopurile, căile de dez
voltare potrivit propriilor interese 
de a-și asigura profituri maxime, 
prin exploatarea maselor munci
toare — deși în literatura econo
mică. sociologică, filozofică și so- 
cial-politică burgheză contempora
nă se face mult caz în jurul pre
tinsei teorii a ..participării paritare 
a muncitorilor11 la cota-parte a în
treprinderilor capitaliste și la con
ducerea producției.

Ritmurile înalte de creștere a 
producției, succesele deosebite ob
ținute în sporirea avuției naționale 
în anii construcției socialiste vor
besc de la sine despre capacitatea 
clasei muncitoare de a gospodări 
mult mai bihe întreprinderile decît 
foștii proprietari. Un nou și grăitor 
exemplu în acest sens îl constituie 
însuși faptul că pe baza intensifi
cării a noi și noi rezerve ale eco
nomiei si a angajamentelor asuma
te de colectivele din întreprinderi, 
s-a conturat perspectiva dezvoltării 
mal accelerate a economiei — 
perspectivă concretizată prin a- 
doptarea de către plenara C.C. al 

P.C.R a „Programului suplimentar 
de dezvoltare a economiei națio
nale in cincinalul 1976—1980", care 
prevede realizarea unei producții 
suplimentare de peste 130 miliarde 
lei.

Clasa muncitoare își dovedește 
rolul înaintat in societatea noastră 
fiind în fruntea bătăliei pentru 
dezvoltarea rapidă a economiei na
ționale. prin eforturile sale intense 
pentru sporirea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, utilizarea in
tensivă a mașinilor. promovarea 
progresului tehnic : fiind principala 
făuritoare de venit național, lupta 
oamenilor muncii din industrie 
pentru creșterea eficienței econo
mice. în spiritul concepției noi, re
voluționare. cristalizate, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la planara 
C.C.. prezintă o importanță deter

minantă pentru dezvoltarea întregii 
societăți.

Principala purtătoare a 
spiritului revoluționar. Ce* 
rința întăririi continue a rolu
lui conducător al clasei muncitoare 
in societatea noastră decurge, fireș
te. și din faptul că fiind clasa cea 
mai concentrată, caracterizată prin 
forță organizatorică, disciplină, spi
rit revoluționar, devotament nestră
mutat fată de cauza socialismului, 
înaltă răspundere față de intere
sele supreme ale întregii națiuni, 
este în măsură să imprime aceste 
trăsături in rindurile întregului po
por. înalta conștiință politică și 
fermitatea revoluționară a clasei 
noastre muncitoare reprezintă che
zășia că, sub conducerea ei. poporul 
nostru va înfăptui obiectivele și 
sarcinile de mare amploare si com
plexitate stabilite de Congresul al 
XI-lea, va inainta neabătut pe ca
lea socialismului și comunismului.

Ca un factor determinant al în
tăririi rolului clasei muncitoare ac
ționează însăși creșterea numerică a 
rîndurilor ei. concomitent cu ridica
rea considerabilă a nivelului de in
struire și calificare profesională. 
Așa cum se știe, ca urmare a în
făptuirii politicii partidului de in
dustrializare socialistă. numărul 
muncitorilor s-a ridicat de la circa 
1 milion in anul 1938 Ia 5 milioane 
în 1976, din care mai mult de ju
mătate în industrie. în ce privește 
gradul de instruire, este semnifica
tiv că în timp ce în 1948—1950 co- 
vîrsitoarea majoritate a muncitori
lor aveau cel mult 4 clase si numai 
45 la sută erau calificați. în prezent 
pregătirea lor minimă este de 7—8 
clase, completate cu alte forme de 
pregătire profesională, iar ponderea 
muncitorilor calificați reprezintă a- 
proximaiiv 85 la sulă ne ansamblul 
economiei și peste 90 la sută in in

dustrie. Clasa muncitoare de azi 
este o clasă nouă și prin condițiile 
sale de viață — retribuție, invăță- 
mint. asistență socială, locuințe ele. 
— toate incomparabile față de tre
cut. Beneficiind direct de roadele 
muncii sale, nivelul său de trai 
crește necontenit pe baza rezulta
telor obținute în dezvoltarea eco
nomică. așa cum demonstrează 
elocvent, aplicarea recentă a Pro
gramului de creștere mai accentu
ată a nivelului de trai, majorarea 
suplimentară a retribuțiilor.

Relevind temeiurile obiective și 
necesitatea stringentă a creșterii 
rolului conducător al clasei munci
toare în societatea noastră, ca o 
condiție esențială a succesului in 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Congresul con- 
s'"ilor oâmeni’or muncii dm indus
trie. construcții și transporturi a 

definit totodată căile și modalită
țile concrete de acțiune în vederea 
exercitării plenare și tot mai efi
ciente a acestui rol, în toate sferele 
și la toate nivelurile vieții econo- 
mico-sociale.

Adîncirea rolului con
ducător. Așa cum se ?ti€’ 
rolul clasei noastre muncitoa
re, ca deținătoare împreună cu 
întregul popor a puterii poli
tice și economice în stat, își gă
sește cea mai pregnantă expresie 
în însuși rolul îndeplinit in socie
tatea noastră de Partidul Comunist 
Român, ca forță politică conducă
toare. în compoziția socială a par
tidului si componenta organelor 
sale de conducere la toate nivelurile, 
în componenta organelor centrale 
și locale ale puterii de stat, repre
zentanții muncitorimii avînd rolul 
hotărîtor în elaborarea si înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului.

în anii din urmă, pe lîngă cu
noscutele forme ale democrației re
prezentative. ale căror atribuții au 
fost considerabil lărgite, a fost creat 
un întreg ansamblu de noi forme 
și structuri ale democrației munci
torești — de la consiliile oamenilor 
muncii, adunările generale ale oa
menilor muncii si comisiile pe 'do
menii in întreprinderi, organismele 
controlului muncitoresc de stat sau 
unitățile de control al oamenilor 
muncii și pînă la consfătuirile de 
producție, congresele si conferințele 
cu caracter national în principa
lele domenii ale vieții sociale — 
menite să asigure participarea efec
tivă si nemijlocită a clasei mun
citoare. a tuturor oamenilor muncii 
la conducerea unităților economi
ce. ca si la întreaga activitate de 
conducere a statului.

Problema care se pune, și asupra 
căreia Congresul consiliilor oame

nilor muticii a stăruit în mod deo
sebit. este ca toate aceste structuri, 
a căror eficientă a fost dovedită a- 
tit pc planul perfecționării activi
tății economice, cit și ca scoală a 
conducerii sociale, să-și valorifice 
pe deplin avantajele, să-și sporeas
că mereu rolul in realizarea aulo- 
conducerii oamenilor muncii. După 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la congres, „societatea 
noastră dispune, la toate nivelurile, 
de un larg sistem de conducere a 
activității de către oamenii muncii 
înșiși, de un larg cadru democratic 
de tip nou, superior oricărei forme 
de democrație burgheză. Esențial 
este ca activitatea organismelor de 
conducere colectivă să capete un 
conținut tot mai profund, să devi
nă tot mai eficientă, asigurind e- 
xercitarea plenară a dreptului oa
menilor muncii de a participa la 

conducerea producției, la luarea ho- 
tăririlor în toate sectoarele vieții e- 
conomice și sociale11.

Tocmai în acest scop congresul 
a formulat. în ce privește consiliile 
oamenilor muncii, cerința ca. oda
tă cu lărgirea participării la acti
vitatea lor a muncitorilor și maiș
trilor si mai buna reprezentare a 
secțiilor de producție, consiliile să-și 
sporească rolul și răspunderea în 
conducerea fiecărei întreprinderi și 
instituții, să soluționeze efectiv 
toate problemele majore ce privesc 
producția și condițiile de muncă și 
de viață ale oamenilor, înlăturîn- 
du-se unele manifestări de forma
lism. care mai dăinuie în activita
tea lor. De asemenea, s-a subliniat 
necesitatea creșterii rolului adună
rilor generale, atît în conducerea 
activității de producție și economi
ce, cit și în alcătuirea consiliilor 
oamenilor muncii, ele avind latitu
dinea să confirme sau să revoce 
consiliile sau pe unii membri ai lor. 
Instituționalizarea Congresului con
siliilor oamenilor muncii ca for su
prem de conducere a activității in 
sfera industriei, construcțiilor și 
transporturilor ce se întrunește pe
riodic. odată la 5 ani. și crearea 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, transporturi 
și construcții, ca organism perma
nent. menit să asigure ca toate or
ganele de conducere colectivă, de 
la unitățile economice si pînă la 
ministere să acționeze unitar, cre
ează un cadru organizatoric mai 
larg pentru afirmarea principiului 
muncii și conducerii colective, pen
tru perfectionarea. în continuare, a 
democrației muncitorești, pentru 
creșterea rolului clasei muncitoare, 
în conducerea în‘regii vieți econo
mico-sociale. Tocmai de la aceste 
trăsături a pornit plenara C.C. al 
P.C.R.. prevăzînd ca în politica de 
cadre a partidului să se asigure 

promovarea prioritară, mai hotări- 
tă. a muncitorilor.

Amplificarea sferei 
atribuțiilor. Caracteristic pentru 
procesul de adîncire a democrației 
în etapa actuală de dezvoltare a 
societății noastre este preluarea de 
către organismele obștești, de către 
colectivele de oameni ai muncii a 
unor funcții și atribuții ale statu
lui. Este, desigur, o cale importantă 
de a spori rolul clasei muncitoare 
in societate și de a asigura crește
rea participării sale Ia conducerea 
treburilor obștești.

După cum se știe. în acest sens 
au fost adoptate în ultimul timp 
importante măsuri. Hotărirea 
plenarei C.C. al P.C.R. privind 
creșterea rolului unităților so
cialiste. al organizațiilor obștești, 
al maselor populare. în respectarea 

legalității, sancționarea și reeduca
rea prin muncă a tinerilor pînă la 21 
de ani care au săvîrșit abateri și 
încălcări de la normele de convie
țuire socială și legile tsni semnifi
că tocmai trecerea răspunderii față 
de reeducarea acestor tineri în sea
ma colectivelor din unitățile socia
liste. cu alte cuvinte a clasei mun
citoare. La marea școală a muncii 
și creației socialiste, folosind tot 
mai eficient puterea de influențare 
a colectivelor muncitorești, va pu
tea fi realizată cu tot mai mult suc
ces educarea tinerelor generații în 
spiritul înaltelor virtuți morale și 
politice ale clasei muncitoare.

^Creșterea rolului conducător al 
clasei muncitoare se manifestă tot 
mai pregnant și in sfera activității 
politico-ideologice și cultural-artis- 
tice. Așa cum se știe, prin Hotări
rea plenarei C.C. al P.C.R. privind 
sporirea rolului și răspunderii or
ganizațiilor de partid si de stat, de 
masă si obștești, a uniunilor de 
creație, a conducerilor colective ale 
redacțiilor, radioteleviziunii. editu
rilor. caselor de film, instituțiilor 
de spectacole în activitatea de in
formare și educare a oamenilor 
muncii, controlul exercitat pînă a- 
cum din afară — așa-zisa „cenzu
ră11 — a fost înlocuit prin contro
lul al înseși organelor colective. în
sărcinate cn conducerea respective
lor sectoare de activitate, organe 
colective în a căror componentă se 
reliefează reprezentarea directă a 
muncitorilor. Firește că noua or
ganizare implică o înaltă responsa
bilitate din partea consiliilor de 
conducere din aceste instituții, spre 
a asigura întregii activități politi
co-ideologice si cultural-educative 
un conținut principial, umanist, co
respunzător ideologiei clasei mun
citoare și în măsură să slujească 
înfăptuirea politicii partidului.

Evoluții de perspectivă. 
La sporirea in continuare a ro
lului clasei muncitoare in societa
tea noastră contribuie, in mod evi
dent,j schimbările de ordin cantita
tiv și calitativ tare au loc neîncetat 
in rindurile ei, în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și al înaintării spre co
munism. Programul partidului, pre
figurează cu claritate aceste schim
bări : ca rezultat al dezvoltării ac
celerate a industriei, clasa munci
toare își va spori și mai mult rin
durile, devenind si numericește 
principala clasă a societății. Cit de 
intens este acest proces se vede din 
faptul că numai. în cursul acestui 
cincinal urmează să se asigure pre
gătirea profesională a încă aproa
pe 1.9 milioane de persoane, din
tre care aproape 1,7 milioane mun
citori calificați.

Politica partidului de repartizare 
rațională a forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul tării, dezvoltarea 
puternică a industriei în zonele 
altădată rămase în urmă au drept 
urmare și o continuă îmbunătățire 
a repartiției teritoriale a clasei 
muncitoare, exercitarea directă a 
rolului ei conducător în microstruc
turile sociale de pe tot cuprinsul 
tării.

Afirmarea amplă a cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane în 
viata societății noastre, mecaniza
rea complexă, chimizarea, automa
tizarea. tot mai accentuate, conco
mitent cu ridicarea pregătirii cul
turale și tehnico-științifice a oame
nilor muncii, solicitată de moderni
zarea producției, vor determina 
ștergerea treptată a deosebirilor e- 
sentialo dintre munca fizică si cea 
intelectuală, dintre munca indus
trială și cea agricolă. Sub influența 
acestor profunde schimbări revolu
ționare și ca rezultat al vastei 
munci politico-ideologice si cultu
ral-educative desfășurate de partid 
vor avea loc. totodată, continua ri
dicare a nivelului de conștiință al 
clasei muncitoare. înrădăcinarea tot 
mai trainică și generalizarea la sca
ra întregii societăți a înaltelor tră
sături moral-politice ce-i sînt pro
prii.

Rezultanta tuturor acestor procese 
o va constitui accentuarea crescîndă 
a gradului de omogenizare socială, 
formarea poporului muncitor unic, 
făurirea societății 'unitare a oame
nilor muncii, proprietari ai mijloa
celor de producție si producători 
ai bunurilor materiale si spirituale, 
care își întemeiază existenta pe 
munca pentru sine și pentru socie
tate. Se poate deci. afirma că îna
intarea României spre comunism 
este legic și fundamental legată de 
activitatea vastă, pe multiple pla
nuri — economic, politic, cultural, 
educativ — desfășurată de clasa 
muncitoare în conducerea societății, 
ea însăși alungind să întruchipeze, 
prin creșterea numerică si profun
dele schimbări calitative, națiunea 
întreagă.

Conducerea întregii societăți de 
către partidul politic al clasei mun
citoare. Partidul Comunist Român, 
orientează cu siguranță și fermita
te acest proces, corespunzător inte
reselor vitale ale tuturor celor ce 
muncesc, ale cauzei socialismului și 
comunismului.

Dr. Ion IUGA
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— Spune-mi. care este cea mai 
puternică amintire de cind lucrezi 
aici. în uzină ?

Iuiia Cernica. 21 de ani :
— Lucrez de trei ani. cu prac

tica pot spune că de cinci. Cea mai 
puternică amintire este si cea mai' 
recentă : ziua in care am rostit 
Angajamentul de comunistă.

Adrian Andrei. 23 de ani
— Cea mai puternică amintire 1 

Sint două amintiri, din aceeași zi. 
De dimineață am luat examenul 
pentru categoria a III-a. Dar și 

• mai puternică a fost emoția de la 
amiază din momentul in care to
varășii mei de muncă s-au ridicat, 
solemn, in picioare, să mă ascul
te. iar eu să rostesc în fata lor 
Angajamentul de intrare în rîndu- 
rile partidului.

Valentin Petică. 23 de ani :
— Vedeți. întreprinderea noastră 

are o sută de ani. Multi munci
tori sîntem tineri, alții foarte ti
neri ; dar avem si oameni încer
cați. comuniști cu vechime. Cind 
cei mai de seamă dintre tovarășii 
mei. din toate generațiile. toti 
membrii de partid din organizația 
de bază de la sculărie s-au ridi
cat să asculte Angajamentul meu. 
legămîntul meu cel mai înalt, am 
simtit că acele cline sînt si vor 
rămine cea mai puternică Si de 
nesters amintire din viată.

Cernica — lăcătuș mecanic, ori
ginară din satul Marsilieni. iudetul 
Ialomița. Andrei — matriter. năs
cut în Crîngeni. iudetul Teleorman. 
Petică — bucurestean. strungar. A- 
celasi răspuns de la Mircea Brunea. 
Nicolae Tânase. de la strungarul 
Marin Ghenea. din Vărâști-Ufov. de 
la lăcătușul Elena Stoica, venită in 
uzină din comuna Mihăilesti. jude
țul Olt., de la Constantin Schioou. 
tot lăcătuș, cu familia în Vorni- 
ceru. iudetul Botoșani. Cîtiva din
tre cei mal tineri comuniști de la 
întreprinderea ..Steaua rosie“ din 
Capitală, schimbul de astăzi . al 
vechiului detașament muncitoresc 
de la fostele ateliere ,.Wolf“. Fii 
de țărani, de muncitori, de intelec
tuali. proveni ti din diferite a dineuri 
ale mării de oameni ai tării, mai 
ieri eonii si adolescenți, oină mai 
ieri tineri oarecare, aiunsi. iată-i. 
în clinele marelui examen de con
știință. ale supremului angajament, 
ascultat cu solemnitate si răspun
dere de tovarășii lor. Generația din 
pragul apropiatei Conferințe Națio
nale a partidului. Cind s-a format, 
cum si-a cistigat încrederea, prin 
ce se definește 7

Tovarășii de muncă despre 
Adrian Andrei :

— ...într-o zi, după ce s-a întors 
din armată, eu lucram un maldăr 
de dispozitive de strun i it pentru 
pompe. I-am dat două sau trei si 
lui Adrian, să încerce. Lucrare de 
categorie superioară. Am riscat, 
s-ar fi putut să le strice, dar nu 
știu ce mi-a dat ghes să fac o 
probă cu el. Nu s-a mișcat de lin
gă mașină pînă nu le-a terminat. 
Așa e el, dacă-i- dai de lucru 
nu se mișcă de la locul lui. Cind 
mi-a arătat piesele mi-am dat sea
ma că sînt peste așteptări. Am mers 
împreună la C.T.C. numai pentru 
că era nevoie de un control la mi
cron : în sinea mea eram sigur că 
a reușit. Duoă asta — n-am mai 
ezitat să-i Încredințez cele mai com
plicate repere...

Din nrocesul-verbal al adunării 
generale a organizației de partid :

..Este un tovarăș care se achită 
cu cinste de toate sarcinile"......Are
nivel politic in creștere, se tine 
de treabă, e studios...". „...Am cer
titudinea că se va pregăti din ce in 
ce mai bine".

Tovarășii de muncă despre Va
lentin Petică :

— ...îl știam din timpul practi
cii de elev al scolii nrotesionale. a- 

ARBORELE 
VEȘNIC 
TÎNĂR

® Cum se formează un om, un comunist • Schimbul de nădejde al unui 
vechi detașament muncitoresc • Primirea în rîndurile partidului, examen 

al spiritului revoluționar

Cîțivo dintre eroii reportajului: Valentin Peticâ, Eleno Stoica (rindul de sus), Iulia Cernica. Constantin Șchlopu, Adrian Andrei și Mircea Brunea

ooi ca tînăr muncitor, dar cel mai 
bine ne-am dat seama de valoarea 
lui Valentin după ce a plecat mi
litar. Am observat că-i ducem lin
sa. Poate nu mă credeți, dar m-am 
trezit uițîndu-mă sure locul lui de 
muncă. îmi era dor. Ei bine, vă 
dati seama cit ne-am bucurat vă- 
zind că si el se gindeste la noi. ne 
scrie, iar în permisie, că-sl face 
timp si trece ne la uzină. Clar, ce 
mai încolo-incoace. era de-al nos
tru...

— ...Am observat că nu se în- 
tîmnlă să plece de lingă strung si 
să lase mașina să meargă în gol. 
Am văzut că atrage și altora a- 
tentia. se zbate să le explice că e- 

nergîa face parte din averea noas
tră. că lozincile din hală nu sint 
scrise doar asa. ca să arate fru
mos. că il doare risipa...

— ...Am băsat de seamă că n-are 
astâmpăr fată de cei mai tineri 
muncitori, mai tineri chiar decît 
el. care au venit anul acesta de la 
liceul industrial. ..Ce tot. ai cu ei. 
Valentine ?“. l-am întrebat. ..Cum 

să n-am. meștere 1 S-au dus în 
hala nouă si în loc să ajungă ia 
un strung au ajuns la o freză. Al
tul a lăsat span în baia de ulei, 
să se gripeze ghidajele. Am au
zit că o mașină de-a sta costă 
60 000. Cu banii cui se joacă și ?“...

— ...Toată ziua ii dăscălește pe 
noii veniti. Cum se uită unul mai 
lung la desen, cum apare si Va
lentin să-l întrebe ce nu înțelege. 
I-am dat să se ocupe de căminul 
de nefamilisti. Imediat a început 
să discute cu fiecare în parte, să-i 
spună de ce are nevoie, cum si-a 
petrecut seara, cum vrea să si-o 
petreacă. în ce fel are grijă de 
bunurile căminului. Am mers mai 

departe si 1-ăm promis secretar al 
organizației U.T.C. Chiar de-a doua 
zi dună alegeri l-am si văzut dis- 
cutînd ba cu unul, ba cu altul, 
înainte, cind se trasau sarcini, se 
mai auzeau citeodată discuții, cîri- 
ieli. De cind a fost ales el secre
tar...

Din procesul verbal al adunării 
generale a comuniștilor :

..Este un element bun. preocupat, 
conștiincios...". „...Are simțul răs
punderii. propriu bunului munci
tor...".......Știe sâ ducă munca po
litică asa cum ne învață partidul, 
de la om la om".

Rinduri laconice, care sintetizea
ză săptămini. luni si ani de obser
vație. de grijă pentru formarea ti
nerilor tovarăși, rinduri care re
zumă nenumăratele lor fapte si a- 
titudini de oameni cinstiți, harnici, 
combativi, responsabili. încurajate 
si potentate de comuniști cu aten
ție Părintească. Fiecare destin s-a 
înscris în viata familiei muncito
rești aproape pe nebăgate in sea

mă : fapte aparent mărunte, o 
preocupare, o predispoziție, deve
neau in gravitația colectivului nu
cleul de închegare a unei nlămade 
deosebite : asa cum probabil se 
formează si aștrii, tot astfel au a- 
iuns să strălucească si ei. cele mai 
tinere stele din constelația umană 
a întreprinderii.

Pe Constantin Schiopu. maistrul

Visan l-a remarcat într-o zi prin- 
tr-uiț fapt banal : lucra la o bor- 
mașină ; a venit altul, un munci
tor mai în vîrstă si mai acru de 
felul lui. i-a scos mandrina si a 
băgat altă mandrină. să dea el două 
orificti. ..De ce te-ai dat. măi bă
iete. la o parte ?“. „Păi. dacă mi-a 
cerut". însemna că era un tînăr 
ascultător, dar trebuia învătat Să nu 
confunde respectul cu supușenia 
gratuită. Și l-au învătat. Elena 
Stoica intrase in vorbă cu un su
dor considerat mai zburdalnic Pe 
ale tinereții valuri. Comunistul A- 
lexandru Stefănescu s-a simtit da
tor să o prevină. „Mi-a promis că 
ne căsătorim". Atunci l-a luat în 

primire ne băiat: „Măi. ce «în
duri ai cu fata asta ?“. „Gînduri 
serioase, nea Sandule, ne cuvintul 
meu." De doi ani sint căsătoriți, 
și-ati făcut casă, și-au luat mobilă, 
amîndoi sint muncitori fruntași.

în unele cazuri, faptul ieșirii din 
relativul anonimat a avut trăsături 
mai asnre. bărbăția firii s-a ară
tat de la încenut în accente pu
ternice...

— în primăvară. Marin Ghenea 
s-a îmbolnăvit. I s-a recomandat 
internare în spital. Mai avea de 
terminat unele piese. Ar fi putut 
să le lase liniștit în seama noas
tră. Dar a venit și si-a terminat 
reperele. L-am trimis cu forța să-și 
vadă de sănătate.

— ...Tot. el. în vremea inundații
lor din 1975. a mers cu întregul 
schimb să intervină împotriva pu
hoiului la Dragomiresti. Noaptea, 
la patru, cînd să plece acasă, au 
auzit că e nevoie de brațe de mun
că si la Ciurel. Niciodată n-or să 
ajungă apele aici la întreprinderea 
noastră. în vîrful dealului Filaret, 
nici la Ghenea acasă, la Vărăsti. 
Dar si el. si tovarășii lui au ră
mas cu lonetile ne malul Dîmbovi
ței oînă ce au venit suficienti oa
meni să-i schimbe.

S-ar putea crede că grilă perma
nentă pentru remarcarea si creș
terea personalității celor mai buni 
tineri era de ajuns pentru primirea 
lor în rîndurile partidului. Dar pînă 
in ultima clină nlnă în momente
le deosebite cind cererile lor au a- 
iuns să fie dezbătute de adunarea 
generală, exigenta nu numai că nu 
a scăzut, ci a sporit continuu. „Care 
sint drepturile si îndatoririle comu
niștilor ?“. „Ce sarcini concrete ai 
avut de îndeplinit pe linie ob
ștească și cum le-ai dus la bun sfir- 
șit 7“. „De ce ai cerut să fii primit 
în partid Cîteva din numeroa
sele întrebări puse tinerilor de 
adunarea comuniștilor. prilejuri 
pentru o ultimă verificare a luci
dității gîndirii lor. a seriozității 
cunoștințelor politice, a gradului de 
conștiință revoluționară.

Am început aceste rinduri cu în
trebarea ce a confirmat cel mai de 
seamă moment, comun. în viata ce
lor mal tineri comuniști, dintr-o în
treprindere din Capitală. Le înche
iem cu răspunsurile lor la o altă 
întrebare :

— Ce te preocupă mai mult In 
prezent. 7

— Să am mal mult curai în a 
lua cuvintul. să fiu mai combativă 
(Iulia Cernica).

— Să nu dezarmez în fata nici 
unei sarcini. De curînd am întîr- 
ziat să îndeplinesc o sarcină 
U.T.C.. motivînd că n-am expe
riență. Trebuia mai întii să Încerc 
(Valentin Petică).

— Să nu pălăvrăgesc. Am stu
diat Codul etic si am înțeles da
toria de a păstra secretul de partid 
si de stat (Constantin Șchiopul-

— Să citesc. să studiez mai mult. 
Ml ă-a spus : „Prin citit vei căpă
ta mai multă siguranță de sine, vei 
fi mai outin timidă" (Elena Stoica).

Nu sînt preocupări intîmniătoare. 
Decurg dîn recomandările făcute de 
comuniști, cu prilejul primirii in 
rîndurile lor. Moment solemn, cli
pe de neuitat, dar mai presus de 
orice un examen, o etapă oe dru
mul revoluționar ce nu cunoaște 
mulțumirea de sine.

Sergiu ANDON

FIȘIER SOCIAL 

„...Cu mai puțină 
automuițumire“
— La grupa pregătire-lansare. 

aflăm de la Traian Panait — 
secretar al organizației de bază 
în secția matrițerie a întreprin
derii de mașini electrice Bucu
rești — avem oameni vrednici. 
Aici se lucrează cu răspundere, 
disciplina-i disciplină, iar in ce 
privește ordinea, curățenia, „se 
mătură și pe unde nu trece 
generalul". Cu toate acestea rit
murile grupei de care vorbesc 
nu ne mal mulțumeau.

— Dar spuneați că...
— Da. spuneam... Insă azi nu 

mai poți merge, mereu. într-o 
singură cadență. Nici viata țării, 
nici viata fiecăruia dintre noi 
nu se desfășoară în unul și 
același pas. Ritmurile se accele
rează. pretențiile noastre cresc.

Și reținem în continuare de la 
tovarășul Traian Panait : cind 
colectivului amintit i s-a cenit 
să aspire la mal mult, ia depă
șirea propriilor performante 
atinse, unul dintre cei de aici a 
sărit ca ars : „Noi facem tot ce 
ne stă în puteri. Atîta pot 
oamenii, atîta duc mașinile. Mai 
mult să nu ne cereți, că n-avem 
de unde 1“ „Știți ce m-a supă
rat 7 ne întreabă și se întreabă 
Traian Panait. Cuvintul acela : 
totul. Oare așa să fie 7 Am 
ajuns noi la cel mai Înalt nivel 
îneît putem zice : «am făcut 
totul, gata, de-acum ne putem 
culca liniștiți și mulțumiți pe 
cuptor ?*... Se înțelege că acest 
mod de a privi și judeca lucru-/ 
rile nu-i propriu unui comunist. 
Si ml-am spus în sinea mea : 
«Deci începem să ne împăunăm. 
Dacă-i pe-asa, la să vedem cel 
puțin cit de frumoase sînt penele 
astea»".

Se discută cu tehnologii. Se 
Cîntăresc fel de fel de soluții și 
variante de organizare!. Sînt 
ascultați, consultați comuniștii, 
fiecare muncitor în parte. Este 
adunată bob/cu bob experiența 
bună, se contabilizează și ne
ajunsurile.

„După acest clocot creator, 
căutăm în sfîrșlt să tragem linie 
și să socotim. Eram curioși cu 
toții să vedem : sintem în pa
gubă. sintem In ciștig 7 A meri
tat să ne cheltuim energia 7 
Da. categoric, a meritat". „Ar
gumentați". „Nimic mai ușor. 
Pină la acea dată, cind «se făcea 
tot ce sta în puteri, mai mult 
să nu ne cereți, că n-avem de 
unde-», se efectuau pînă la 600 
de lansări pe lună. După «recon
siderarea» lui... «facem totul, mai 
mult nu șe poate», mentalitate 
care ne-a pus în alertă 7 S-a 
ajuns la 1 200 de lansări. Șt nu 
cred deloc că acesta este punc
tul terminus. S-a ajuns cu ace
iași oameni. Cu aceleași utilaje.

Dar cu mai puțin spirit de 
automul turnire".

Iile TANASACHE

Moda „rendez-vous cu
...Pasagerii care se aflau în 

ziua de 5 octombrie intr-unui 
din autobuzele liniei 123 R 
iși amintesc, desigur, ce s-a 
petrecut atunci în acea ma
șină. Iși amintesc cu sigu
ranță, fiindcă o asemenea în- 
timplare nu e dintre cele 
care se uită ușor. Lasă in 
urma ei și indignare, dar și 
amărăciune. Așa cum se in- 
timplă de fiecare dată cînd 
ne ies în cale obrăznicia, 
purtările huliganice, sfidarea 
bunului simț, pe care cite u- 
nul o aruncă, precum o cîrpă 
murdară, în obrazul semeni
lor săi. Amărăciune și indig
nare a produs în acea zi ae 
5 octombrie și fapta lui Ion 
Tatu, un tînăr din comuna 
Cozieni, județul Buzău. S-a 
urcat în autobuz, însoțit de 
fratele său și un prieten ; 
pretindeau, deși orele dimi
neții trecuseră de mult, că se 
duc la lucru... Au părăsit 
însă repede această intenție, 
trecînd la vociferări, căutind 
pricină pasagerilor mașinii. 
Cînd cineva le-a atras aten
ția. îndeosebi lui I. Tatu, 
scandalul s-a întețit și mai 
rău. Un lucrător de miliție, 
cu serviciul în provincie, că
lător și el în mașină, a in
tervenit imediat, să-1 calmeze 
pe huligan. A concentrat ast
fel, asupră-i, toată furia a- 
cestuia. Și de aici pină la 
ultraj n-a mai fost decît un 
pas. Ion Tatu se credea a- 
tunci de-a dreptul un zmeu, 
nimic nu-i putea sta în cale.

De stat i-au stat însă toți 
cetățenii din autobuz. Indig
narea lor a luat formă con
cretă : huliganul, imobilizat, 
a fost coborît din mașină și 
predat primei circumscripții 
de miliție. Amărăciunea de 
pe urma faptului a rămas.

Cînd în fața colegilor de 
muncă de la I.M.M.R. „Gri- 
vița Roșie" a fost prezentat 
cazul lui Ion Tatu, aceștia au 
rămas surprinși. Cum, tocmai 
el 7 Un muncitor care se bu
cura de aprecieri 7 Au înțe
les însă cind le-a fost deru
lat filmul acelei dimineți ; a- 
tunci cind. in loc să porneas
că spre uzină, Tatu s-a în
deletnicit, în compania celor
lalți doi, cu paharul. De di
mineață, „pe nemincate", și 
nu unul, două... Cîțiva litri 
de vin, în primele ore ale 
dimineții. De ce 7 Nici ei 
n-au știut să găsească un răs
puns (dacă ar putea exista 
vreunul pentru un asemenea 
început de zi). „S-a întîm- 
plat...“. Au vrut întii să gus
te doar un pahar, apoi a ve
nit al doilea... Cînd de fapt 
nu mai erau buni de nimic, 
le-a venit gîndu! să se 
„ducă" la lucru. Și s-au ur
cat în autobuzul 123 R...

Să ne oprim asupra a ceea 

ce constituie de foarte multe 
ori numitorul comun al unor 
astfel de manifestări — al
coolul, recurgînd la încă un 
exemplu.

— Recunosc că am greșit. 
Dar eu n-aveam nimic cu ni
meni din comună... Eu numai 
cu fratele meu vroiam să mă 
bat, d-aia am rupt și spalie- 
rii de Ia pomi... Veneam a- 
mindoi cu tata de la o nunță, 
dimineața, și fiind cu chef 
ne-am certat...

Era o zi de duminică. Vre
me frumoasă, de septembrie, 
și cîțiva oameni se grăbiseră 
să profite de ea. Ieșiseră dis- 
de-dimineață, împreună cu 
vicepreședintele consiliului 
popular, pentru unele lucrări 
de înfrumusețare a centru

Rindurl pentru părinții care nu văd re
versul „banului de buzunar1*, pentru aceia 
care, prin atitudinea și toleranța lor, îi pun 
pe unii tineri în situația să-și piardă mințile 

și sănătatea în aburii alcoolului

--------- anchetă socială----------
lui comunei. Cum se cuvine 
unor oameni așezați și gos
podari. Tocmai atunci se în
torceau și frații Tudorache 
de la nuntă — cu chef și cu 
arțag. Cînd cearta s-a încins, 
ei au căutat „argumente" mai 
tari : spalierii de la pomii 
plantați de săteni. A început 
devastarea. Sub ochii celor 
care munciseră. Ceea ce, de
sigur, nici un gospodar nu 
putea tolera ; vicepreședin
tele s-a simțit dator să in
tervină pentru a-i calma pe 
bătăuși. Cu mintea încețoșată 
de băutură, Dumitru Tudora
che n-a ezitat să ridice bă
țul și asupra acestuia. Sub 
ochii tatălui său, care asis
tase neputincios la toată dez
lănțuirea (Ia fel cum îl asis
tase și la nuntă, întrecindu-se 
cu paharele), a devenit, la 
20 de ani. răufăcător.

Nu orice pahar ciocnit un
deva în familie, cu prietenii 
la o masă, aduce cu sine un 
asemenea deznodămînt. Ar fi 
contrar realității să credem 
că asemenea lucruri se pe
trec la tot pasul. Se observă 
insă, dacă nu la tot pasul, 
destul de des, alte atitudini 
care trebuie să dea de gin- 
dlt Pe lingă care, nu de pu
ține ori, trecem, cel mult, ri- 
dicînd din umeri. Tineri la 
bar, tineri și uneori adoles
cenți, fete și băieți, prin lo
caluri. La un șpriț ori la o 
bere, dar cel mai adesea la 
un coniac...

Prima întrebare : de unde 
bani ? Desigur, de la părinți. 

Fiindcă banul de buzunar a 
devenit. în multe, în foarte 
multe cazuri — prin răstăl
măcire, prin totală denatu
rare a ceea ce a însemnat a- 
ceastă mică sumă pentru mi
cile cheltuieli ale celor care 
nu trăiesc încă pe cont pro
priu — o sursă, o incitare 
chiar, la întilniri prin ba
ruri, la deprinderea obiceiu
lui „tratațiilor" cu tărie de 
trei <și cinci stele. Pentru că 
banul de buzunar. în cele mai 
multe cazuri, nu e. nu mai 
este, banul pentru covrig și 
tramvai, pentru sandvișul 
din recreația mare, pentru 
film ; în multe cazuri 
este banul-ban, adesea 
cu mult peste firesc, 
peste necesarul unui tînăr 

care nu-și cîștlgă prin mun
ca lui banii. Iar ceea ce in- 
tîlnim uneori la bar, la res
taurant este reversul „banu
lui de buzunar" dat cu 
prea multă ușurință de unii 
părinți. Cu concursul, cu ac
ceptarea lor tacită, ori poate 
cu lipsa lor de control și su
praveghere, răul capătă ade
sea liberă trecere în obiș
nuința cotidiană. „E mare, 
nu mai ascultă, ce să-i mai 
facem acum ?“... Sau „de 
unde să fi știut noi ce face 
el. de unde o fi prins ase
menea apucături ?“ Am au
zit, fiecare dintre noi, de ne
numărate ori. astfel de la
mentări părintești în cite un 
ceas de cumpănă, în care a- 
devărul crud iese deodată la 
iveală. Dar cită toleranță nu 
s-a adunat înaintea acestor 
vane lamentări !

Răul se insinuează însă și 
în forme aparent mai puțin 
dăunătoare. începe uneori 
foarte devreme și continuă 
încet, încet să incubeze în 
forme dintre cele mai „ne
vinovate". Cine n-a văzut in 
seri tîrzii copii care moțăie 
pe lingă mesele din localuri, 
luați de părinți la petrecere 7 
Cîți din ei nu sînt și îmbiați, 
de multe ori, ba să guste din 
bere, ba din vin, că „ehe, și 
mie mi-a dat tata la vîrsta 
lui“.„ Nu lipsesc copiii unor 
asemenea părinți nici la 
nunți și- alte petreceri. Se fa
miliarizează cu lumea cîrciu- 
mil, deprind și gustul cite u- 
nei băuturi și așa mai de-

coniac"
parte. Nu cu mult mal tîrziu 
apare și bravada, teribilismul 
cu care vor să-și „epateze" 
colegii. O dată, de două ori... 
Le dau concursul lipsa de su
praveghere părintească, tole
ranța, și nu de puține , ori 
chiar pasivitatea publică.

Dar mai mult decît atit, se 
Încalcă legea și se cam în
chid ochii asupra acestui lu
cru. Fiindcă există prevederi 
clare, menite să-1 apere pe 
adolescent, pe tinăr de con
tactul cu alcoolul. Citi bar
mani șl ospătari dau curs a- 
cestei obligații legale și re
fuză să-i servească pe ase
menea consumatori imberbi 7 
Nu mai vorbim de faptul că, 
dincolo de legea ca atare, e- 
xistă o lege a conștiinței ci
vice, In virtutea căreia orice 
om trebuie să se simtă da
tor să împiedice, să curme 
asemenea înclinații precoce. 
Băiețandri care n-au împli
nit nici măcar 18 ani intră 
in circiumi și o fac cu un 
aer degajat, firesc. Și nu ca 
să mănînce. Comandă bău
turi și nimeni nu-i la de gu
ler să-i trimită acasă ; in loc 
să facă aceasta, ospătarii ii 
servesc. Peste drum, în 
vreun cafă-bar. la un coniac 
și o cafea, cu nelipsita ți
gară, descoperi alți adoles
cenți, băieți și chiar fete, care 
imită de zor ceea ce pare să 
devină un fel de modă. Pe 
urmă, moda devine obișnuin
ță și rendez-vous fără coniac 
nu se mai poate I

Asupra efectelor nocive ale 
consumului de alcool la on~e 
virriă, dar mai ales in anii 
adolescenței, ai tinereții, nu 
mai există, credem, nici o 
îndoială. înainte de a mă- 
cina organismul, de a-i di
minua forțele și vigoarea, 
băutura iși dă la iveală con
secințele nefaste in alte for
me. Abaterile, manifestările 
infracționale sînt de cele mai 
multe ori săvîrșite în împre
jurări care incep cu statul 
prea mult, prea des și prea 
de timpuriu la pahar. Curma
rea, prevenirea unor aseme
nea alunecări în delincventă 
trebuie să inceapă, in bună 
parte prin stirpirea modei 
„rendez-vous cu coniac", a 
ceea ce din teribilism juve
nil este afișat drept „bărbă
ție". „emancipare" etc. Este 
nevoie pentru aceasta de ac
țiunea concertată a școlii, a 
organizației de tineret, a tu
turor factorilor educaționali 
și în mod deosebit a fami
liei. O acțiune care consti
tuie, in același timp, o înaltă 
îndatorire morală. îndatorire 
care revine tuturor și fiecă
ruia in parte.

Dinu POPESCU

După faptă și răsplată...

— Altu' la rind I — Altu' la rind ! !! Desene de St. COCIOABĂ

— V-ați gîndit vreodată cit 
costă egoismul, mai bine zis, 
cit plătește colectivul dum
neavoastră în contul acestei 
deformații de caracter, pre
zentă incă, probabil, și la 
unii dintre membrii colecti
vului dumneavoastră 7

Interlocutorul nostru, ing. 
Victor Scorțeanu, directorul 
întreprinderii Laminorul de 
tablă Galați, s-a arătat sur
prins de întrebarea noastră. 
Egoismul și daunele lui. ca 
orice alte daune aduse pro
ducției prin carențele de or
din moral ale unora, nu se 
contabilizează...

— Deși n-a intrat încă in 
calcule exacte — ne-a răs
puns dinsul — cred că putem 
face niște socoteli. înainte de 
aceasta însă aș dori să fixez 
prin două exemple aceaslă 
anomalie morală. Nu pot 
nega existența egoiștilor și in 
întreprinderea noastră, cu 
toate că — să recunoaștem 
— nu ne-am ocupat de „in
ventarierea" lor. Ne-am o- 
bișnuit să-i știm astfel, 
ne-am obișnuit poate și cu 
răul ce-1 fac, le zicem — de 
multe ori și pe față — că 
este necesar să se schimbe, 
insă cit de mult ori cum 
s-au schimbat, n-am urmă
rit... Avem un tehnician, un 
meșter de valoare. Este cel 
mai bun electrician al nos
tru. Cu priceperea și compe
tența sa ne-a scos de multe 
ori din încurcături. Este ino
vator și se bucură de o fai
mă. desigur. binemeritată. 
Totuși n-am reușit să „lipim" 
pe lingă el pe nimeni. Alt
fel spus, nu manifestă acea 
preocupare atît de firească, 
specifică muncitorului de azi, 
de a transmite și altora din 
ceea ce cunoaște. Or, în anu
mite situații, de punerea in 
practică a experienței acumu
late de dinsul depinde real
mente rezolvarea unor situa
ții foarte delicate. Cît costă 
sau cit ar putea să ne coste 
egoismul in acest caz ? Să ne 

gindim că undeva Se intîm- 
plă o avarie, iar conducerea 
nu-1 găsește la vreme pe 
respectivul meșter — singu
rul In stare să rezolve situa
ția. E lesne de ințeles cit 
ne-ar putea costă aceasta. 
Deocamdată, asemenea cos
turi sint potențiale, dar nu 
este deloc exclus ca ele să 
devină reale într-o zi, dacă 
nu vom izbuti să creștem 
mal mulți specialiști în res
pectivul domeniu. Dar de iz
butit vom izbuti, firește.

Daca egoismul 
s-ar contabiliza...

Meditînd la cele istorisite 
de directorul Victor Scorțea
nu, ne întrebăm dacă poate 
exista și o altă justificare 
pentru atitudinea meșterului 
în cauză. Șl nu găsim. Doar 
egoismul sau, poate, o va
riantă a sa : orgoliul îngust, 
acela de a te ști numai tu 
admirat, răsfățat, chiar dacă 
asta dăunează colectivului.

Dar există și alte fațete ale 
egoismului care nu caută... 
admirația. La una din ele se 
referă în continuare interlo
cutorul nostru.

— Absențele nemotivate, 
învoirile... Nu e un fenomen 
de masă. Poate de aceea a 
fost tratat cu anumită îngă
duință. Noi știm însă că nu 
in toate cazurile absența se 
justifică. Că sînt la mijloc și 
interese minore, ce nu pot 
nicicum să treacă înaintea 
intereselor producției, ale 
colectivului. Auzi cam așa : 
„Are și omul o treabă ajut. 
Se poate să nu-i dau dru
mul 7". Cel care acordă in* 

voirea nu se întreabă insă 
dacă nu cumva treaba aceea 
personală ar putea să fie fă
cută și în timpul liber. Nu-și 
pune întrebarea asta nici cel 
care cere învoirea. E tot o 
formă de egoism. Sau : „Ce 
mare lucru dacă lipsește 
unul ?“. La noi se lucrează 
în echipe. Lucrează ceilalți 
și pentru cel absent. Să în
semne asta cumva colegiali
tate 1 Suprasolicitarea for
mației conduce la efort su
plimentar, cu consecințe a- 

supra ritmicității, a calității 
producției în ultimă Instan
ță. Se poate însă calcula cit 
pierde efectiv unitatea prin 
absența zilnică a 4—5 oameni
— să zicem. Pierde o valoare 
ce inseamnă, fizic, o tonă de 
tablă... Se poate în continua
re calcula cît ar cîștiga în
treprinderea prin dispariția 
egoiștilor de asemenea na
tură...

La Șantierul naval Galați
— ca in majoritatea colecti
velor de muncă — „sar in 
ochi", mai întîi de toate, fap
tele iăudabiie, exemplele de 
înaltă ținută- morală, actele 
de muncă și de abnegație, 
care ne vorbesc despre ge
nerozitate, despre spiritul 
muncitoresc. Ing. Elena Do- 
garu ne spunea, de pildă, că 
lansarea primului minera
lier gălățean de 55 000 tdw 
s-a efectuat înadins intr-o 
duminică. Mai bine zis, 
chiar colectivul de lansare a 
ales această zi. Operația se 
desfășura pentru prima oară 

în docul uscat de aici, ea 
comportînd maximum de a- 
tenție și concentrare. Și ast
fel, tihna zilei de odihnă a 
fost părăsită pentru realiza
rea lansării in liniștea oferi
tă de pauza de lucru din res
tul șantierului... E un gest 
care vorbește de la sine des
pre bucuria de a dărui mun
cii tale, atunci cînd e ne
voie, clipele rezervate bucu
riilor intime.

Totuși, ici, colo...
Egoismul ne costă pe toți, 

Se repercutează în însăși 
viața noastră. Pentru unul 
care absentează muncesc mai 
mult ceilalți, pentru un altul 
ce nu dorește să-și dezvăluie 
secretele, experiența, trag 
din greu ceilalți, pentru un 
al treilea ce vrea să-și facă 
treaba cu riscul stînjenini 
altora, suferă întregul pro
ces al muncii.

In toate aceste cazuri, co
lectivul are un singur mod 
de a interveni : opinia des
chisă și hotărită împotriva 
individualismului meschin 
care contravine spiritului co
lectiv de muncă, eticii și e- 
chității socialiste. Este dato
ria comuniștilor de a exer
cita asupra acestor tovarăși 
puternica lor influență, pres- 
tind o muncă de educație 
răbdătoare și eficientă, in 
spiritul normelor Codului 
etic, in spiritul atmosferei 
generale din societatea noas
tră, de generoasă părticipare 
la viața'și Ia satisfacerea in
tereselor colectivității. Pen
tru că interesele personale 
— oricît de acute — nu-și 
pot găsi o mai deplină îm
plinire decît prin satisface
rea intereselor colective. Sus
tragerea egoistă, a cite u- 
nuia, de la acest imperativ, 
ne costă. Chiar dacă nu în
totdeauna, daunele de acest 
fel se pot contabiliza.

Dan PLAEȘU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia încheierii cu succes a celui de-al XI-lea Congres Național 
al Partidului Comunist Chinez, am primit din partea dumneavoastră o te
legramă de felicitare plină de căldură și prietenie. Am onoarea ca. în nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și al meu personal, 
să vă exprim dumneavoastră și. prin dumneavoastră. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român sincere mulțumiri.

Partidul Comunist Chinez și poporul chinez sînt hotărîte să țină sus 
marele stindard al președintelui Mao Tzedun. să persevereze ,ln aplicarea 
internaționalismului proletar, să continue traducerea în viață a' liniei revo
luționare a președintelui Mao în relațiile externe, să depună eforturi con
tinue pentru întărirea și dezvoltarea pe mai departe, a colaborării prietenești 
și prieteniei revoluționare dintre cele două partide și popoare ale Chinei 
și României.

Urez din toată inima poporului frate român ca. sub conducerea Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român. în frunte cu dumneavoastră, 
să obțină noi succese și mai mari în opera de construire a socialismului, 
în lupta pentru apărarea independenței naționale și a suveranității de stat.

HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului indonezian, precum și al meu per
sonal doresc să exprim Excelenței Voastre înalta mea apreciere și sincere 
mulțumiri pentru amabilul dv. mesaj de condoleanțe transmis în legătură 
cu recentul cutremur care a avut loc în Indonezia.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Mitingul prieteniei româno-bulgare
Cu prilejul vizitei oficiale de prie

tenie în tara noastră a delegației 
militare bulgare, condusă de gene
ralul de armată Dobri Djurov. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul apără
rii populare al Republicii Populare 
Bulgaria, la Sibiu a avut loc. 
sîmbătă. un miting al prieteniei 
româno-bulgare, organizat de Mi
nisterul Apărării Naționale, la care 
au luat parte generali și ofițeri, ca
dre didactice și elevi din garnizoa
na Sibiu.

Cu acest prilej a luat cuvîn- 
tul general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, care 
a subliniat că vizita delegației 
militare bulgare reprezintă o nouă 
expresie a prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre țările 
si popoarele noastre. Aceste relații 
au adinei rădăcini în lupta seculară 
comună dusă împotriva dominației 
străine. Jertfele de sînge ale ostași
lor români și voluntarilor bulgari pa 
cimpurile de bătălie de la Grivita. 
Plevna, Smirdan, victoria repurtată 
alături de ostașii ruși în războiul 
pentru dobîndirea independenței 
de stat a popoarelor noastre au 
așezat un fundament trainic prie
teniei româno-bulgare. Această prie
tenie , a fost dezvoltată și adîn- 
cită în anii construcției socialis
te. O însemnătate hotărîtoare pen
tru întărirea permanentă a relațiilor 
dintre cele două țări o au intilnirile 
și convorbirile devenite traditionale 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Todor Jivkov.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
militarilor armatei populare bulgare 
urarea de noi si tot mai mari izbinzi 
în activitatea lor neobosită consa
crată apărării Republicii Populare 
Bulgaria, cuceririlor revoluționare 
ale poporului bulgar vecin si prie
ten. iar ponorului bulgar noi succese 
în construcția socialistă.

Evocînd cu satisfacție relațiile de 
prietenie, solidaritate si colaborare 
dintre Republica Populară Bulgaria 
si Republica Socialistă România, din
tre Partidul Comunist Bulgar si 
Partidul Comunist Român, dintre 
popoarele celor două țări, generalul 
de armată Dobri Djurov a subliniat 
că în anii construcției socialiste 
aceste legături s-au dezvoltat con
tinuu. Da aceasta o contribuție deo
sebită au adus-o intilnirile si con
vorbirile dintre tovarășul Todor 
Jivkov șl tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Lupta comună, singele vărsat îm

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

octombrie, 1 șl 2 noiembrie, tn țară : 
Vremea se menține în general frumoa
să șl caldă In regiunile din sudul țării, 
dar se va răci ușor In nord-est. Cerul 
va fi variabil, cu înnorărl mai accen

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Echipele bucureștene au cîștigat 
„Dinamoviada“ de volei

Aseară au luat sfîrșit, în sala Di
namo din Capitală, întrecerile com
petiției internaționale de volei „Di- 
namoviada". în ambele finale, echi
pele clubului sportiv Dinamo Bucu
rești au repurtat frumoase succese, 
intrînd în posesia trofeelor puse în 
joc. în turneul feminin, Dinamo 
București a întrecut cu 3—2 (15—8, 
14—16, 4—15, 15—8, 15—10) pe Dinamo

IERI, LA FOTBAL

S. C. Bacău — Universitatea Craiova 3—1
Ieri. în avanpremieră la cea de-a 

X-a etapă a diviziei A la fotbal, pe 
stadionul .,23 August" din Bacău s-au 
îrutilnit formațiile Sport Club din lo
calitate si Universitatea Craiova. 
Fără să-si menajeze forțele, ambele 
echipe au desfășurat un joc în vi
teză. de bun nivel tehnic si specta
cular. care a plăcut celor aproape 
20 000 de spectatori prezenți in tribu
nele stadionului din Valea Bistriței. 
Se poate aprecia că a fost cel mai 
frumos meci făcut de echipa locală 
în actualul campionat. Victoria a re
venit băcăuanilor cu scorul de 3—1, 
prin golurile înscrise de Cărpuci. 
Chitaru si Antohi. Pentru Universi-

ÎN CÎTEVi
• Pe circuitul din apropierea Casei 

Scinteii si a cartierului Pajura (Ho
tel Parc-pasarelă) se va desfășura 
astăzi, cu începere de la ora 9.30, 
competiția automobilistică „Marele 
premiu al Bucureștiului" — ultima 
probă din cadrul campionatului re
publican de viteză pe circuit.

• Aseară, la Galați. în meci retur 
contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni" la popice (masculin), echi
pa Constructorul Galați, deținătoarea 
trofeului, a învins cu scorul de 5 503— 
5123 puncte echipa cehoslovacă 
Chemo Svit. în urma acestei victorii, 
echipa Constructorul va participa la 
turneul final.

• Tenismanul român Iile Năstasc 
si argentinianul Guillermo Vilas se 
vor întîlni în finala turneului inter
național de la Caracas. în ziua a , 
doua a concursului, Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—3, 6—4 pe campionul 
mexican Raul Ramirez, iar Guiller- 

preună de soldații ruși, români șl 
bulgari, a subliniat vorbitorul, au ci
mentat pentru vecie prietenia noas
tră. Trecînd apoi în revistă reali
zările poporului bulgar în construc
ția socialistă, vorbitorul a spus : 
„Poporul nostru muncește activ pen
tru traducerea în fapte a hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea al P.C.B., 
pentru edificarea societății socialiste 
dezvoltate în Bulgaria. Atenția prin
cipală este îndreptată către îndepli
nirea sarcinii de bază trasate de con
gres : creșterea calității și eficienței 
muncii în toate sferele vieții". In 
continuare, ministrul bulgar și-a ex
primat bucuria pentru marile Suc
cese ale poporului român în înde
plinirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Mulțumind pentru primirea făcută 
delegației militare, ministrul apărării 
populare al Republicii Populare Bul
garia a transmis militarilor armatei 
române urări de noi succese în ri
dicarea pregătirii do luntă. iar po
norului român succese tot mai 
mari în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

★
în aceeași zi, delegația militară 

bulgară s-a întîlnit la comitetul ju
dețean de partid cu tovarășul Ri
chard Winter, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Sibiu al P.C.R.

De 'asemenea, delegația a vizitat 
instituții militar# de învățămînt din 
garnizoana Sibiu.

în onoarea oaspeților. primul 
secretar al comitetului județean de 
partid a oferit un dejun.

★
Sîmbătă după-amiază delegația mi

litară bulgară a părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

oaspeții au fost salutați de genera- 
lul-colonel Ion Coman, de prlm-ad- 
junctul și adjuncțil ministrului apă
rării naționale, de generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Petăr Danailov 
Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
în țara noastră, colonelul Nedko Di
mitrov. atașatul militar, aero și na
val, și membri ai ambasadei.

Erau, de asemenea, prezenți ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României și Bulgariei, cei doi 
miniștri au trecut în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport.

(Agerpres)

tuate in nordul țării, unde Izolat va 
burnița și ploua slab. VIntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 șl 
plus 8 grade, iar cele maxime între 10 
și 20 de grade, local mai ridicate în 
sud-vest. Dimineața și seara, ceață, mai 
persistentă în Transilvania. In Bucu
rești : Vremea se menține în general 
frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil. 
Vintul va sufla în general slab. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața șl 
seara, ceață slabă.

Moscova, la capătul unui joc pasio
nant. de o bună valoare tehnică. Fi
nala turneului masculin a fost dis
putată, de asemenea, intre echipele 
Dinamo București și Dinamo Mos
cova. Au cîștigat voleibaliștii români 
cu 3—1 (16—14, 15—13, 7—15, 15—11).. 
Pe locul trei s-a clasat echipa Ruda 
Hvezda Praga. urmată de Gwardia 
Varșovia.

tatea Craiova a marcat CirtU. (Gh. 
Baltă).

★

Iată programul meciurilor de azi : 
Sportul studențesc — F.C. Corvinul 
Hunedoara (stadionul Republicii) : 
Dinamo — F.C. Petrolul (stadionul 
Dinamo) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara ; F.C. Argeș 
Pitești — F.C.M. Reșița ; U.T. Arad — 
Jiul Petroșani ; F.C. Olimpia Satu 
Mare — F.C. Constanța ; C.S. Tîrgo- 
viste — F.C. Bihor; Politehnica 
Iași — Steaua. Toate partidele vor 
începe la ora 15.

RÎNDURI
mo Vilas l-a întrecut cu 6—4. 6—4 
pe italianul Adriano Panatta.

• La Teheran. în prezenta a peste 
100 000 de spectatori, s-a * disputat 
meciul dintre selecționatele Iranului 
și Kuweitului, contind pentru preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal. Fotbaliștii iranieni au termi
nat învingători cu scorul de 1—0 
(0—0).

• Sîmbătă la Babelsberg, in pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 3-a) echipa R.D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 9—0 
(3—0) formația Maltei. în clasamen
tul acestei grune ne primul loc se 
află echipa Austriei 8 puncte (din 5 
jocuri), urmată de R.D. Germană 
7 puncte (5 jocuri). Turcia 3 puncte 
(3 jocuri) si Malta zero puncte.

• Sîmbătă la Praga. în cadrul 
campionatului european de rugbl: 
Italia — Cehoslovacia 10—4 (4—4).

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, sîm
bătă dimineața, delegația guverna
mentală poloneză, condusă de Alek
sander Kopec, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care parti
cipă la manifestările ocazionate de 
„Zilele economiei și tehnicii polo
neze". organizate în tara noastră.

în timpul convorbirii s-a subli
niat cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor pe multiple pla
nuri statornicite între cele două țări, 
a colaborării și cooperării, in spiri
tul hotărîrilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Edward Gie- 
rek. Au fost abordate probleme cu 
privire la dezvoltarea relațiilor econo
mice și tehnico-științifice, a coope
rării în producție, îndeosebi în do
meniul industrial si tehnologic, oe 
termen lung, al construcțiilor de 
mașini, precum și în alte sectoare de 
interes reciproc.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
luat parte loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
Ion St. Ion, secretar al Consiliului de 
Miniștri.

Delegația Partidului Comunist din Belgia 
a părăsit Capitala

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comunist 
din Belgia, condusă de Jean Terfve. 
vicepreședinte al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră.

t V
PROGRAMUL I

8,00 Sportul pentrii toți — gimnastica la 
domiciliu

8,ÎS Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei — emisiune de e- 

ducație patriotică și revoluționară
9,20 Film serial pentru copii : Ivanhoe
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11,35 Bucuriile muzicii. Omul șl muzica 

iul : Tudor Clortea
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16,00 Fotbal : Politehnica Iași — Steaua 

(Repriza a Il-a. Transmisiune de 
la Iași)

18,50 Steaua fără nume
17,45 Film serial : Linia maritimă One- 

din (episodul 11)
18,33 Parada circului
19.00 Micul ecran pentru cel mici
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal

IN perspectiva jocurilor olimpice

Cîteva probleme actuale în
Ecourile ediției a X-a, jubiliare, a 

Europenelor de volei — desfășurate 
nu demult în Finlanda — incă nu 
s-au stins. Presa din fiecare țară 
participantă comentează in continua
re întrecerile continentale, tehnicienii 
si federațiile de specialitate fac ana
lize si întreprind măsurile ce se im
pun in lumina constatărilor făcute 
la fata locului. Este cu atît mai ne
cesar să se procedeze astfel, întrucît 
voleiul se numără printre disciplinele 
sportive care în fiecare din următorii 
ani va programa cite o mare compe
tiție : în 1978 — Campionatele mon
diale (băieții în Italia, fetele in 
U.R.S.S.) ; in 1979 — Campionatele 
europene (în Franța) ; în 1980 — 
Jocurile Olimpice (la Moscova). Pre
gătirea unor evoluții românești de 
nivel tot mai înalt la aceste dificile 
încercări sportive — comportări care 
să concțucă la calificarea pentru 
Olimpiadă si să culmineze cu ur
carea pe podiumul olimpic — trebuie 
să pornească, bineînțeles, de la con
cluziile si învățămintele anului volei- 
balistic ce-1 vom încheia nu peste 
multă vreme.

Să începem cu băieții. Prima sub
liniere ar fi aceea că, în ansamblu, 
1977 reprezintă un an bun pentru 
voleibaliștii noștri. După sase ani de 
așteptări (ultima medalie o cuceri
seră la Europenele de la Milano, in 
1971), ei au urcat din nou, in Fin
landa, acolo unde în perioada ’50—’70 
stăteau în mod obișnuit : pe podiu
mul învingătorilor. Dacă ținem sea
ma că medalia de bronz obținută la 
Helsinki a fost precedată de o com
portare bună în cupele continentale 
intercluburî (locul al doilea, atît 
Dinamo in Cupa Campionilor, cit și 
Steaua in Cupa Cupelor) și urmață de 
ciștigarea „Dinamoviadei", putem con
chide că intr-adevăr este vorba de o 
ascensiune valorică, de un debut 
care poate fi de bun augur în ciclul 
olimpic.

Judecind această comportare în 
perspectiva marilor competiții ce 
urmează, avem motiv să fim op
timiști. Mai ales că lotul nos
tru, talentat și tînăr, abia de-a- 
cum înainte va intra în perioada 
de maximum randament a matu
rității sportive: Dumănoiu. Arbuzov. 
Chis. Măscășan au virata de 26 ani : 
Pop — 25; Tutovan. Terbea. Chifti. 
Gîrleanu — 24; Ionescu — 22: Maca- 
vei — 21. Ce-1 drept, este puțin pro
babilă folosirea în continuare a lui 
Udișteanu (care a fost bun și 
la aceste Europene, dar se apropie 
de 33 de ani !) : în schimb, lotul va 
putea beneficia, în viitor, de Oros 
(bolnav de data aceasta). singurul 
ridicător si coordonator de joc la ni
velul celor din echipele U.R.S.S. și 
Poloniei, de tinărul si înaltul trăgă
tor Enescu, de alti tineri cu mare 
perspectivă ce bat de pe acum la 
porțile naționalei.

La Europenele din Finlanda, volei
baliștii noștri puteau totuși să aspi
re mai sus de treapta de bronz a 
podiumului. De ce n-au reușit 1 Din 
mai multe motive subiective care, 
sintetic, ar putea fi exprimate ast
fel : debut lipsit de convingere in 
turneu (confirmind această meteah
nă, la ^Helsinki au pierdut în fața Ita
liei) ; joc stereotip in atac, cu puți
ne fantezii surprinzătoare pentru 
adversari (foarte rare mingile scurte, 
ca si atacurile „în scară" sau din 
primul pas) ; nesiguranță și imobi
lism in linia a doua ; deficiențe teh
nice la preluare ; multe servicii gre
șite ; căderi morale neașteptate ; re
zistență fizică sub parametrii impuși 
de solicitările intense pe o lungă 
perioadă (de unde și apariția unor 
accidentări care au slăbit randamen
tul echipei la pregătiri sau la con
curs : în ordine, Dumănoiu, Gîrleanu, 
Chifu. Pop. Măscășan).

A fost prezent Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București.

*
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, a primit delegația guverna
mentală poloneză, condusă de Alek
sander Kopec. Cu acest prilej au 
fost discutate modalități concrete de 
dezvoltare in continuare a colaborării 
economice bilaterale, îndeosebi în 
domeniul industriei construcțiilor de 
mașini.

★
Cu prilejul vizitei în tara noastră 

a delegației guvernamentale polone
ze. condusă de Aleksander Kopec, 
ministrul construcțiilor de mașini, 
care a participat la inaugurarea „Zi
lelor economiei si tehnicii poloneze". 
Janos Fazekas. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în Comisia guvernamentală româ- 
no-nolonă de colaborare economică, 
a oferit un deiun.

★
în aceeași zi. oaspeții polonezi au 

părăsit Capitala.
(Agerpres)

Pe aeroportul Otopenl, delegația a 
fost condusă de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghigela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R. (Agerpres)

• Participare de masă In cam
pania electorală

19.50 Roadele politicii partidului. Curtea 
de Argeș — industrie de prim 
rang

20,05 Film artistic : „Aventurile Iui Don 
Quljote". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze

21.50 Antena vă aparține — spectacol 
prezentat de județul Ialomița

22,40 Telejurnal
• Sport

PROGRAMUL II

10,00 Concert educativ. Filarmonica pre
zidențială din Ankara (Turcia) în 
turneu la București. Dirijor Hik- 
met Slmsik, Solistă Ayla Erduru- 
ran.

Luni, 31 octombrie 1977
PROGRAMUL I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune in limba maghiară
19,00 Fii.. ai acestui pămint 1 (Program 

de clntece)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal

• In Intîmplnarea alegerilor de

Echipa feminină, după -cum se știe, 
a ocupat locul șase. Adică, pe linia 
comportării sale .modeste la marile 
competiții — unde doar în 1963, la 
Europenele de la București, a reușit 
locul 3, în rest oscilînd între 4 si 9. 
în Finlanda, cu toate că a făcut 
parte dintr-o grupă preliminară deo
sebit de grea, a reușit să-si apropie 
simpatiile spectatorilor si specialiș
tilor, datorită jocului bun făcut cu 
formațiile iugoslaviei si Bulgariei 
(pe care le-a învins) si cu puterni
cele formații ale Cehoslovaciei, Un
gariei si U.R.S.S. (pe primele două 
fiind gata-gata să le învingă). încer- 
cînd să explicăm de ce n-au obținut 
fetele un rezultat mai bun. am pu
tea vorbi, desigur, despre deficiențe 
tehnico-tactice, lipsă de decizie și 
moral in finalul partidelor, aport in
suficient al ridicătoarelor etc. Dar la 
Europene — căi si la alte întreceri, 
după cum se pare — cauza cauzelor 
comportării sub nivelul posibilități
lor reale o constituie atmosfera nesă
nătoasă din echipa noastră feminină. 
Anumite animozități create si ali
mentate în afara terenului se conti
nuă și în fața fileului și a tribunelor, 
voleibaliste cu renume apostrofin- 
du-se penibil in timpul jocului, jig- 
nindu-se, ehervîndu-se reciproc. Au 
observat această stare și persoane 
străine, care și-au manifestat regretul 
că un lot valoros și-a refuzat astfel 
singur performanțele la care avea 
dreptul, ca și nedumerirea că nici 
antrenorul, nici reprezentanții fede
rației n-au pus piciorul in prag, in
tervenind prompt, fără părtinire, ener
gic și eficient. Maniera in care dina- 
movistele au cucerit acum trofeul 
„Dinamoviadei" convinge că se poa
te mai mult cînd e sudură sufleteas
că în echipă.

Ce-ar fi de făcut mai departe. în 
voleiul românesc, in perspectiva ma
rilor competiții ce-1 așteaptă ? In 
primul rînd, ar fi poate nimerit ca 
insusi biroul C.N.E.F.S. să analizeze 
cu competența și autoritatea sa com
portarea celor două echipe reprezen
tative de volei la Universiadă și la Eu
ropene, spunînd lucrurilor pe nume și 
stabilind măsurile ce se cuvin. Apoi, 
s-ar cuveni ca transpunerea in practică 
a hotăririlor imediate și de perspectivă 
ce se vor lua să nu fie lăsată numai 
pe seama federației — eforturile evi
dente pe care aceasta a dovedit cu 
prisosință că le poate face avînd to
tuși nevoie de sprijinul larg al con
ducerii C.N.E.F.S., al consiliilor ju
dețene pentru educație fizică si sport, 
al cluburilor.

După cum s-au prezentat lucrurile 
în acest an, probleme de rezolvat în 
mișcarea noastră voleibalistică sînt, 
din oăcate, mai multe. Trebuie lăr
gită substantial baza de selecție — 
ceea ce impune revitalizarea si întă
rirea unor centre cu vechi tradiții în 
acest soort. dar cam negliiate de 
cițiva ani, cum sint Galați, Timi
șoara, CIuj-Napoca, Brașov, Craiova. 
Baia Mare. Trebuie depistați, cres
cuți și pregătiți mai mulți ridicători 
înalți (Europenele recente au dat 
ciștig de cauză exact echipelor care 
dispun de asemenea jucători : 
U.R.S.S. și Polonia). Trebuie făcute 
Ia cluburi mai intii. antrenamente 
individualizate pentru a-i forma pe 
trăgători și ca buni apărători. Tre
buie sporit considerabil volumul 
orelor de antrenament (thiar dacă 
acesta este și acum mai ridicat in 
volei decit în alte discipline).

Multe ar mai trebui deci pentru 
ca anii ce vin să aducă voleiului 
nostru succese mai mari, demne de 
rezultatele sale de altădată. Poate 
chiar ar fi necesar ca antrenorii 
primi ai acestora să nu mai fie re
crutați de la cluburi ; așa cum se 
procedează în handbal, în fotbal și 
in alte sporturi, ei ar trebui să fie 
antrenori federali, cu normă perma
nentă la echipa națională, nu la un

Cronica zilei
în cadrul „Zilelor economiei ți 

tehnicii poloneze", sîmbătă a avut 
loc in Capitală o întilnire intre re
prezentanți ai uzinelor industriei 
metalurgice „H. Cegielski", producă
toare de motoare navale din R.P. 
Polonă, și specialiști din industria 
navală românească și reprezentanți 
ai presei.

Sîmbătă a fost încheiat la Bucu
rești Protocolul de colaborare bilate
rală pe anii 1977—1978 între Consi
liul ziariștilor din Republica Socia
listă România si Federația națională 
a presei italiene. Documentul a fost 
semnat de Octavian Paler. președin
tele Consiliului ziariștilor, si Paulo 
Murlaldi. președintele Federației 
naționale a presei italiene. La sem
nare au asistat membri ai Consiliu
lui ziariștilor si redactori-sefi din 
presa centrală. A fost, de asemenea, 
prezent ambasadorul Italiei la Bucu
rești. Ernesto Mario Bolasco.

în cadrul „Decadei Muzeului lite
raturii române" din București, sîm
bătă a fost acordat premiul „Per-, 
pessicius" al revistei Manuscriptum 
pentru cea mai bună ediție critică 
apărută în anul 1976. Premiul a re
venit. de astă dată, volumului IV 
„Opere" de Alexandru Odobescu 
(cuprinzînd lucrarea „Tezaurul de la 
Pietroasa"), ediție apărută la Editura 
Academiei, sub îngrijirea lui Mircea 
Babes.

La sediul muzeului a avut loc. ’ în 
aceeași zi. o dezbatere oe marginea 
volumului VII al ediției naționale 
Mihai Eminescu — „Opere", aflată 
sub tinar la Editura Academiei ; au 
participat personalități ale vieții 
noastre literare, muzeografi, bibliote
cari. un numeros public.

Ia 20 noiembrie
19,50 Panoramic
20,25 Roman-folleton : Mizerabilii (ulti

mul episod)
21.30 Mai aveți o Întrebare 7
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II

16.30 Melodii populare
16.40 Reportaj TV : Uzina de sunete 

de A. Buhoiu
17,05 întilnire cu satira șl umorul
17.40 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
18,10 Din muzica și dansurile popoare

lor
18.40 Pentru căminul dumneavoastră
18,55 Film- serial pentru copii : Cuore
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal

• în întimpinarea alegerilor de 
la 20 noiembrie

19,50 Seară de balet : Coppelia de Lâo 
Delibes (Interpretează baletul 
Teatrului Mare din Varșovia)

21,15 Telex
21.20 Actualitatea bucureșteană 

Tehnică de virf, oameni pe mă
sură

21.40 Film serial : Regan,

voleiul nostru
club sau altul Pledînd tn acest sens, 
se înțelege că nu vizăm nume (mai 
cu seamă că actualii antrenori ai 
echipelor naționale au dovedit capa
cități profesionale care le dau drep
tul și in viitor la asemenea atribuții), 
ci pledăm pentru o idee, care, apli
cată, ar asigura atît supravegherea 
permanentă a jucătorilor de lot, cit 
și înlăturarea oricăror suspiciuni 
privind alcătuirea echipelor naționale.

...Spuneam mai sus că asemenea 
necesități s-au conturat in urma evo
luției reprezentativelor noastre de 
volei la Europenele din Finlanda ; 
este cazul să precizăm. în același 
timp, că sint și rezultatul unor con
vorbiri purtate, cu acest prilej, 
cu unii antrenori străini. Cu ju
cători si jucătoare din echipe
le noastre, cu cei ce i-au în
soțit și condus : George Eremia, 
Constantin Bengeanu și Davila Plo
con — antrenori ; Corneliu Băjenaru 
— președinte al F.R.V., Rodica Și- 
clovan — secretar al F.R.V., Dedu 
Matei — antrenor federal. E vorba, 
cu alte cuvinte, de opinii în mare 
parte comune, care au șl girul unor 
oameni ce cunosc încotro se în
dreaptă voleiul mondial și cunosc, 
totodată, voleiul nostru din afară sau 
din interiorul lui. Ne exprimăm deci 
încrederea că vor fi luate in discuție 
de către factorii care au dreptul, da
toria și răspunderea deciziilor.

G. MITROI

„FORUM DU DEVELOPPEMENT"

Proteinele de mîine
Penuria mondială de proteine s-ar 

cifra in prezent, după unele studii, 
la nivelul de 7,5 milioane tone și ar 
putea atinge 50 de milioane de tone 
la sfîrșitul secolului, cînd multe țări 
sărace nu vor dispune decit de 25 
de ari de teren arabil de fiecare lo
cuitor.

Pentru o lume înfometată care 
duce o acută lipsă de proteine este, 
desigur, foarte tentantă promisiunea 
pe care a făcut-o știința mondială de 
mai bine de o generație, si anume 
de a găsi un mijloc de transformare 
a deșeurilor alimentare in proteine 
comestibile. Eforturile de sporire a 
producției mondiale de proteine sint 
intr-adevăr numeroase si variate. 
Cea mai dătătoare de speranțe este 
insă încercarea de a obține asa-nu- 
mitele nroteine unicelulare sau S.C.P. 
(prescurtare de la denumirea engle
ză single cell protein). Se apreciază 
că în 1980 se vor produce în lume 
mai bine de un milion de tone de 
asemenea proteine, echivalentul a un 
milion de hectare de soia.

Pentru fabricarea de S.C.P. se fo
losesc microorganisme ce provoacă 
fermentarea anumitor substanțe nu
mite substraturi. Este vorba de hi
drocarburi : parafină, metan etc sau 
de hidrati de carbon : resturi de con
serve, deșeuri de hîrtie etc. Micro
organismele se dezvoltă intr-un ritm 
vertiginos, transformindu-se in ali
mente bogate in proteine, ce pot 
completa rațiile animalelor sau 
chiar hrana omului. Ele- se prezintă 
sub formă de bacterii, ciuperci, enzi- 
me sau alge.

Procesul de fabricație face apel la 
tehnologii din cele mai perfecționate, 
pentru a căror punere la punct ma
rile firme mondiale au investit sute 
de milioane de dolari. Din păcate, in

Cu prilejul apropiatei aniversări a

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Sîmbătă a avut loc la Muzeul de 

istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România sesiunea științifică 
„însemnătatea internațională a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie ; 
România si revoluția din Octombrie", 
organizată de Academia Republicii 
Socialiste România, Academia de 
stiinte sociale si politice. Ministerul 
Educației și învățămintului, Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", Institutul 
de studii istorice și social-politice și 
Academia militară.

Au participat Mihal Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S., 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Suzana 
Gâdea, ministrul ^educației și învă- 
țămîntului, activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai mișcării de
mocratice și muncitorești din țara 
noastră, membri ai Biroului Consi
liului General A.R.L.U.S., conducă
tori ai unor instituții centrale, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
Capitală, ai unor organizații de masă 
și obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

Conferință de presă 
la deschiderea manifestărilor culturale

în holul Teatrului Național din 
București a avut loc sîmbătă dimi
neața o conferință de presă cu pri
lejul inaugurării in tara noastră a 
manifestărilor culturale dedicate ce
lei de-a 60-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. 
Constantin Mindreanu. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii si Educației 
Socialiste, si Ivan Tihonovlci Bulanii, 
adjunct al ministrului culturii al 
R.S.S. Ucrainene, conducătorul dele
gației culturale sovietice care ne vi
zitează tara cu arest prilej, au rele
vat importanta deosebită a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, e- 
forturile constructive si succesele 
remarcabile pe care popoarele sovie
tice le obțin în dezvoltarea econo
miei. stiintei si culturii. în construi
rea sub indț-umarea P.C.'U.S. a so
cietății comuniste. Vorbitorii s-au 
referit în continuare, la relațiile de 
Prietenie, alianță si colaborare sta
tornicite pe multiple Planuri între 
România si U.R.S.S., relevînd în
semnătatea ne care o au intilnirile si 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Leonid Ilici Brejnev

inaugurarea unei expoziții documentare
în aceeași zi. la Muzeul de istorie 

a partidului comunist, a mișcării re- 
volutionare si democratice din 
România a fost inaugurată expoziția 
documentară „A 60-a aniversare a 
sărbătorii popoarelor Uniunii Sovie
tice. a statului sovietic — Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie". 
Expoziția, organizată de instituția 
gazdă, de Consiliul General A.R.L.U.S. 
și Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, prezintă condiții 
interne și internaționale ale înfăp
tuirii Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. însemnătatea sa interna
țională. solidaritatea clasei munci
toare. a forțelor proeresiste din 
România cu statul sovietic. Prin fo-

Spectacol de gală prezentat de Ansambiul 
academic de stat de dansuri „P. Virski“

în salg. Palatului Republicii Socia
liste România au fost inaugurate, 
simbătă seara, manifestările cultura
le complexe organizate in tara noas
tră cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Manifestările s-au 
deschis cu un spectacol de gală pre
zentat de Ansamblul academic de 
stat de dansuri „P. Virski" al R.S.S. 
Ucrainene.

Dună intonarea imnurilor de stat 
ale U.R.S.S. si Republicii Socialiste 
România au rostit alocuțiuni Con
stantin Mindreanu. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. și Ivan Tihonovici Bulanii, 
adjunct al ministrului culturii al 
R.S.S. Ucrainene, conducătorul dele
gației culturale ■ sovietice, care ne 
vizitează tara cu acest prilej.

Ansamblul oaspete, unul dintre cele 
mai populare colective de acest fel 
din U.R.S.S.. care a prezentat spec
tacole si în alte orașe ale tării noas
tre. a oferit un program de o înaltă 

cele mai multe cazuri, eforturile nu 
au fost depuse din grijă pentru în- 
fometatii lumii. De cele mai multe 
ori, ele se explică prin creșterea 
vertiginoasă a costului alimentației 
animale si prin inconfortabila depen
dentă fată de importurile de soia. 
Nevoile de nroteine pentru hrănirea 
animalelor ating in prezent, in fle
care an. echivalentul a 15 milioane 
de tone de soia, numai pentru tarile 
Pieței comune. în 1985, nevoia va 
crește foarte probabil pînă la 25 de 
milioane, si aproape toată această 
cantitate va trebui importată.

în ciuda costului ridicat al petro
lului. majoritatea producătorilor de 
proteine unicelulare utilizează drept 
substrat hidrocarburile sau derivații 
lor simpli, sub pretextul că este di-' 
ficilă aprovizionarea regulată si con
venabilă cu deșeuri. Utilizarea hidro
carburilor nu exclude insă exploa
tarea la maximum a deșeurilor ali
mentare, a căror eliminare costă 
scump si creează în plus probleme 
de poluare a mediului înconjurător, 
în S.U.A.. de pildă, s-a pus accen
tul, în ultima vreme, pe producerea 
de proteine pentru consumul liman, 
folosind in acest scop un substrat 
comestibil, ca deșeuri de conserve, 
de zahăr, de porumb si mazăre, cit 
și alte deșeuri conținind alcool etilic.

în ce privește tehnologia producerii 
de proteine pe bază de alge, ea se 
află intr-un stadiu mai puțin avan
sat. în India si Peru se experimen
tează alga Scenedesmus. pentru pro
ducerea de proteine comestibile: ran
damentul a ajuns în unele cazuri la 
50 tone de produs finit la hectar, 
ceea ce echivalează cu de 8 ori ran
damentul de soia, plantă care nu se 
adaptează, de altfel, la orice condiții 
climatice.

în deschiderea festivității a luat 
cuvîntul prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de stiinte sociale si politice.

în continuare au fost prezentate 
comunicările : „Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie" (Mihai Da
lea), „Solidaritatea mișcării munci
torești și democratice din România 
cu Revoluția din Octombrie, cu sta
tul sovietic" (dr. Gheorghe Zaharia), 
director adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice), 
„Cooperarea militară româno-sovie- 
tică în războiul antihitlerist" (gene- 
ral-maior Victor Voichiță. secretar 
adjunct al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei). „Dezvoltarea rela
țiilor economice și tehnico-științifice 
dintre România și U.R.S.S." (prof, 
univ. dr. Mihai Părăluță), „Legătu
rile în domeniul culturii și artei din
tre România și U.R.S.S." (Ion Ho- 
bana. secretar al Uniunii scriitorilor), 
„Schimbări în raporturile de forțâ 
pe arena internațională în etapa ac
tuală" (prof. dr. Florin Balaure, pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu"). „Relațiile .dintre P.C.R. si 
P.C.U.S., dintre poporul român și 
popoarele sovietice sub semnul prie
teniei militante și al colaborării" 
(Dumitru Turcuș).

pentru dezvoltarea acestor relații. în 
acest context, manifestările complexe 
mareînd in tara noastră cea de-a 
60-a aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, care se vor 
desfășura timp de două săotămini. 
vor îmbogăți peisajul vieții culturale 
românești. Programul variat va cu
prinde turnee ale unor valoroase for
mații artistice, expoziții de artă si 
documentare, zile si retrospective ale 
filmului, decade ale cărții si discului 
sovietic. Uniunile de creație vor or
ganiza simpozioane, seri literare si 
muzicale, proiecții de filme. întîlniri 
cu colegi sovietici, dezbateri oe teme 
ale creației contemporane. Toate a- 
ceste acțiuni, care vor avea loc sub 
semnul prieteniei, stimei si prețuirii 
reciproce, în multe centre culturale 
ale tării, vor reprezenta o contribuție 
la mai buna cunoaștere a «valorilor 
spirituale create de popoarele Româ
niei si Uniunii Sovietice.

în încheierea conferinței de pre
să. membri ai delegației culturale 
sovietice au răspuns întrebărilor puse 
de ziariști.

tografii. texte, grafice sînt înfățișate, 
de asemenea, realizările obținute de 
popoarele sovietice în edificarea so
cietății socialiste dezvoltate. în acti
vitatea pentru crearea bazei tehnico- 
materiale a comunismului. Un loc 
distinct în cadrul expoziției este re
zervat Ilustrării relațiilor de priete
nie si colaborare dintre tara noastră 
și U.R.S.S., dintre P.C.R. și P.C.U.S.

Vernisajul a fost marcat de alocu
țiunea rostită de Nicolae Cioroiu. di
rectorul muzeului, care a subliniat, 
între altele, importanta expoziției 
pentru întărirea prieteniei si colabo
rării dintre partidele, popoarele și 
țările noastre.

ținută artistică, compus din dansuri, 
tablouri coregrafice, inspirate din 
viata din trecut si de astăzi a po
porului. Aplauze îndelungi au răs
plătit tehnica deosebită a artiștilor, 
originalitatea dansurilor prezentate, 
frumusețea costumelor, montarea 
plină de măiestrie.

La spectacol au asistat Miu Do- 
brescu. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, personalități 
ale vieții cultural-artistice. un nu
meros public.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, alti șefi de misiuni diplo
matice acreditați in tara noastră, 
membri ai cornului diplomatic, pre
cum si membrii delegației culturale 
sovietice aflati in. tara noastră.

(Agerpres)

Subnutriția proteino-calorică este 
o cauză principală a mortalității in
fantile ridicate din țările subdezvol
tate, a intirzierllor in dezvoltarea 
cerebrală si nervoasă a copiilor. Ea 
nu poate fi înlăturată prin simpla 
creștere cantitativă a regimurilor ali
mentare tradiționale. De aceea 
eforturile de ameliorare a valorii 
nutritive a alimentației de bază sint 
salutare. Transformarea produselor 
reziduale în alimente cu înaltă va
loare nutritivă este, desigur, mai fo
lositoare decit îngrăsarea vitelor cu 
cereale bune pentru consumul uman.

Multe din recentele crize de cerea
le se datorează în primul rînd ce
rerii mondiale crescînde de carne — 
singura sursă de calorii si proteine 
ce conține toti cei 9 acizi aminici 
indispensabili organismului — și pe 
care acesta nu-i poate produce sin
gur. Găsirea unui inlocuitor al gră
unțelor folosite pentru hrana vitelor 
ar contribui, printre altele, la men
ținerea cerealelor la prețuri accesi
bile populațiilor care sînt nevoite să 
cumpere aceste alimente pentru a 
avea cu ce să se hrănească. Protei
nele unicelulare ar permite creș
terea sensibilă a producției de carne, 
fără a fi nevoie să se recurgă pen
tru hrana animalelor la cerealele co
mestibile si nici să fie șecătuite te
renurile prin exploatări neraționale.

O echipă M.I.T. (Massachusetts In
stitute of Technology) este pe cale 
de a măsura eficacitatea relativă a 
diferitelor mijloace permitted spo
rirea rației de proteine din țările 
subdezvoltate. Cu toate că vînzarea 
de hrană si ajutorul alimentar de 
urgentă rămin indispensabile încă 
multă vreme, proteinele artificiale 
si varietățile de plante cu înalt con
ținut proteic sînt susceptibile să de
vină mijloace de o importantă cres- 
cindă pentru ameliorarea nutriției 
din țările in curs de dezvoltare. Și 
aceasta bineînțeles fără a descuraja 
producția agricolă oare rămine atit 
de indispensabilă.
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Adunarea Generală dezaprobă 
măsurile de modificare a statutului

teritoriilor ocupate de Israel
NAȚIUNILE UNITE 29. — Trimisul 

nostru special transmite : Atmosfera 
de lucru caracteristică actualei sesiuni 
s-a făcut simțită în continuare și la 
sfirșitul acestei săptămîni în activi
tatea Adunării Generale și a diferite
lor comitete, cit și a celorlalte orga
nisme ale Națiunilor Unite.

La capătul unor dezbateri de mai 
multe zile pe marginea măsurilor 
adoptate în ultima vreme de Israel 
in teritoriile arabe ocupate, Aduna
rea Generală a adoptat cu 131 de vo
turi, contra 1 și șapte abțineri o re
zoluție care dezaprobă puternic 
aceste măsuri „îndreptate spre modi-

★
în Comitetul politic au continuat 

dezbaterile asupra celor 17 puncte 
referitoare la problematica dezarmă
rii, în timp ce Comitetul politic spe
cial a examinat, în ultimele zile, 
chestiunile legate de activitatea 
Agenției pentru ajutorarea refugiați- 
lor palestinieni (U.N.R.W.A.), iar 
Comitetul economic pe cele privind 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltarea industrială 
(O.N.U.D.I.). La rîndul lor, Comite
tul pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale a încheiat dezba
terea asupra pactelor internaționale 
privind drepturile omului, iar Comi
tetul pentru decolonizare a adoptat 
un proiect de rezoluție condamnind 
statele care colaborează pe plan po-

În sprijinul cauzei drepte a poporului palestinian
Comunicat la încheierea sesiunii Comisiei generale a dialogului 

arabo—vest-european
BRUXELLES 29 (Agerpres). — 

Comunicatul publicat, la Bruxelles, 
la încheierea celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei generale a dialogului 
arabo—vest-euronean, relevă că ac
tuala situație din Orientul Mijlociu 
continuă să reprezinte un pericol 
pentru pacea și securitatea în zonă 
și constituie o amenințare pentru 
pacea și securitatea internațională. 
Totodată, cele două părți afirmă că 
soluționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu nu va fi realizată pînă cînd 
nu vor fi asigurate drepturile legi
time ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul de a-și constitui un

AFRICA DE SUD

® Vastă acțiune polițienească împotriva ad
versarilor politicii de apartheid

• Mari demonstrații de protest ale populației 
Oprimate

Poliția regimului rasist sud-african 
a onorat, vineri si simbătă. arestări 
In rindurile militanților împotriva 
politicii de apartheid si discriminare 
rasială. Generalul David Kriel. ad
junct al înaltului comisar însărcinat 
cu reprimarea demonstrațiilor, a con
firmat „efectuarea unui nou val de 
arestări in rîndul «agitatorilor» res
ponsabili, după părerea autorităților, 
de tulburări în orașele rezervate 
populației de culoare de pe teritoriul 
sud-african". Generalul Kriel a ară
tat că această acțiune polițienească 
de proporții s-a desfășurat pe între
gul teritoriu al R.S.A.. dar a refuzat 
să precizeze numărul persoanelor 
care au fost arestate. După cum re
latează agenția France Presse, noile 
arestări în masă ar viza neutraliza
rea. pe plan local, a acțiunilor de 
protest ale populației africane majo
ritare. prin întemnițarea militanților 
si conducătorilor africani si ar repre
zenta o ..completare" la măsurile re
presive de la 19 octombrie, cînd au 
fost puse sub interdicție un număr

în diferitele comitete ale Adunării 
Generale a O.N.U. continuă. în ace
lași spirit de lucru care si-a pus de 
la început pecetea • pe dezbateri, 
discutarea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. Un interes deose
bit au stirnit dezbaterile din Co
mitetul juridic asupra raportului 
Comitetului special pentru Carta 
O.N.U. si întărirea rolului organiza
ției, organism a cărui creare consti
tuie, după cum se știe, rodul unei 
initiative a tării noastre, împrgună 
cu alte state membre. Desigur, 
abordarea unei probleme de aseme
nea importantă atit pentru activita
tea O.N.U., cit si pentru întreaga 
viată internațională justifică intru 
totul acest interes, imnrimînd dez
baterilor amintite o incontestabilă 
semnificație politică.

Este bine cunoscută poziția stator
nică a României în sprijinul creșterii 
rolului O.N.U. si sporirii eficienței 
sale, a democratizării si îmbunătăți
rii radicale a activității organizației, 
deziderat ce si-a găsit o elocventă 
expresie încă în cuvîntarea rostită 
de președintele Nicolae Ceausescu la 
sesiunea jubiliară din 1970 a Adună
rii Generale a Națiunilor Unite, mate- 
rializîndu-se într-un șir de acțiuni și 
inițiative constructive. între care se 
detașează, în mod deosebit, docu
mentul de larg răsunet prezentat în 
urmă cu doi ani. la cea de-a 30-a 
sesiune a Adunării Generale. Pe baza 
unei argumentări in spiritul rigorii 
științifice, documentul demonstra ne
cesitatea ca structurile si metodele 
de lucru ale O.N.U. să reflecte în 
mod cît mai fidel realitățile lumii de 
azi. procesele si tendințele noi care 
se manifestă pe arena mondială, 
preocupările si aspirațiile vitale ale 
popoarelor, prezentînd. în acest sens, 
un amplu program de măsuri.

Este, firește, un motiv de satisfac
ție de a putea constata că multe din 
aceste argumente si din măsurile 
preconizate se regăsesc, intr-o formă 
sau alta. în intervențiile unui mare 
număr de participant! la dezbaterile 
din Comitetul juridic, ceea ce de
monstrează realismul poziției româ
nești, faptul că ea răspunde realmen
te unor cerințe acute ale momentu
lui de fată.

Urmărind firul dezbaterilor, a re
ieșit ca o primă concluzie fundamen
tală necesitatea unei mai strînse co
relări între marile mutații interveni
te in lume în cei 32 de ani de la în
ființarea O.N.U. si structura si ca
drul organizatoric al Națiunilor 
Unite, inclusiv actul său fundamental. 
Carta. „Împrejurările de astăzi — de
clara, pe bună dreptate, reprezentan

ficarea statutului legal, a caracteris
ticilor geografice și compoziției de
mografice" a teritoriilor respective. 
Arătind că acțiunile întreprinse de 
autoritățile israeliene, și in special 
constituirea de așezări în teritoriile 
ocupate, „nu au nici o putere legală 
și obstrucționează serios eforturile 
îndreptate spre realizarea unei păci 
juste și trainice in Orientul Mijlo
ciu". rezoluția cere Israelului ..să re
nunțe fără intîrziere la aceste mă
suri și să-și respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale, în confor
mitate cu principiile de drept inter
național".

★
litic, diplomatic, economic sau mili
tar cu Africa de Sud.

★
La 28 octombrie a avut loc confe

rința anuală prin care țările membre 
își anunță contribuțiile voluntare Ia 
Fondul de dezvoltare industrială ad
ministrat de O.N.U.D.I. și care este 
destinat să suplimenteze alte fonduri 
ale O.N.U. în vederea sprijinirii efor
turilor țârilor in curs de dezvoltare 
în procesul formării unei industrii 
naționale și asimilării unor tehnolo
gii noi. Luind cuvîntul, reprezentan
tul tării noastre a arătat că, în vir
tutea sprijinului pe care îl acordă 
activităților O.N.U.D.I. vizînd dezvol
tarea industrială. România va conti
nua să contribuie la finanțarea aces
tei activități.

stat independent. Participanții la se
siune condamnă politica Israelului 
de înființare de așezări în teritoriile 
arabe ocupate. Partea arabă, se spu
ne în comunicat. își reafirmă opi
nia că este momentul ca țările Pie
ței comune să recunoască Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei ca 
singur reprezentant al poporului 
palestinian.

Participanții la sesiune au căzut 
de acord asupra unor proiecte eco
nomice ce urmează să fie realizate 
în mai multe țări arabe cu ajutorul 
creditelor, în valoare de 3.5 milioa
ne dolari, furnizate de C.E.E.

de 18 organizații care se pronunță 
împotriva apartheidului.

In ciuda măsurilor represive, in 
numeroase centre urbane din R.S.A. 
au avut loc mari manifestații de 
protest ale populației de culoare. 
După cum informează agenția U.P.I., 
la Port Elizabeth, Capetown, Gra- 
hamstown, Queenstown si în alte lo
calități din estul tării, precum si la 
Springs, în provincia Transvaal, si la 
Bloemfontein. în provincia Orange, 
s-au înregistrat mari demonstrații 
ale populației africane, precum si 
ciocniri între manifestanți si poliția 
regimului rasist.

La Soweto, un mare număr de ti
neri au continuat demonstrațiile de 
protest împotriva politicii de „ban
tustanizare" a sistemului de învăță- 
mînt. Agenția U.P.I. informează că 
un număr de 50 000 elevi din școlile 
primare din Soweto s-au raliat celor 
26 000 elevi din licee care boicotează 
de mai multe săptămini cursurile in 
semn de protest fată de sistemul 
segregationist de învătămînt.

tul Kuweitului — diferă radical de 
împrejurările existente în 1945 la San 
Francisco (orașul unde s-a semnat 
actul de naștere al Națiunilor Unite, 
n.r.). Considerente de ordin practic, 
dacă ar fi să ne oprim numai asu
pra acestora, dictează operarea unor 
modificări corespunzătoare în activi
tatea O.N.U.". „Constelația interna
țională era cu totul diferită", subli
nia, în același sens, reprezentantul 
Iugoslaviei, iar reprezentantul Aus
triei, relevînd că numărul membri

0 CERINȚĂ MAJORĂ IN CONCLUZIILE DEZBATERILOR DE LA NAȚIUNILE UNITE

Preocupările vitale ale popoarelor— 
mai amplu și fidel reflectate 

in structura și activitatea 0. N. U.
lor Adunării Generale a sporit de la 
51 la 149, arăta că „a sosit timpul 
să scrutăm mai atent mecanismul or
ganizației, să procedăm la anumite 
schimbări ale metodelor sale de 
lucru — de pildă, in sectoarele social 
Si economic — și aceasta privește si 
Consiliul de Securitate", în timp ce 
reprezentantul Pakistanului declara 
că „majoritatea covîrșitoare a statelor 
membre sint in favoarea unor schim
bări". „Nu este vorba de a preco
niza asemenea schimbări numai de 
dragul schimbărilor — declara, la rin- 
dul său. reprezentantul statului Tri- 
nidad-Tobago — ci de faptul că ma
joritatea stqtelor membre sint con
vinse că realizarea unor schimbări de 
structură ar determina o eficacitate 
sporită a O.N.U. în abordarea proble
melor care confruntă azi șt vor con
frunta milne comunitatea internațio
nală".

Un sir de precizări asupra sensu
lui în care după părerea tării sale, 
ar putea fi înfăptuite aceste schim
bări a adus reprezentantul Coastei 
de Fildeș, care a spus : „Esențial 
este să redefinim instituțiile, modul

în editura „Znanie" din Moscova a apărut lucrarea:

„Republica Socialistă România: 
30 de ani pe calea socialismului”

MOSCOVA 29 (A-
gerpres). — In editura 
..Znanie", din Mosco
va, a apărut lucrarea 
„Republica Socialistă 
România : 30 de ani 
pe calea socialismu
lui". Lucrarea înfăți
șează cititorilor sovie
tici etapele dezvoltării 
social-polltice ale tă
rii noastre după 23 
August 1944 si pînă in 
zilele noastre, acor- 
dind o atenție deose
bită succeselor obți
nute în transpunerea 

-in viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-le a 
al Partidului Comunist 
Român.

Autorii — A. N. Sa- 
murokova șl R. S. $a- 
rovațova — infăfișind 
tabloul realizărilor ob
ținute de oamenii 
muncii din tara noas
tră sub conducerea 
partidului. reliefează 
schimbările semnifica
tive intervenite în 
structura socială, aten
ția ce se acordă per
fecționării conducerii 
politice si de stat, dez
voltării impetuoase a 
economiei naționale, 
prezintă o serie de 
obiective industriale 
ale tării noastre din
tre cele mai reprezen
tative, se referă la ri
dicarea nivelului de

REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANA 
DE LA BELGRAD

Prezentarea unui document de lucru evidențiind necesitatea 
adoptării unor măsuri concrete de dezarmare și dezangajare 

militară în Europa
BELGRAD. — Trimisul special 

Agerpres transmite : în cadrul reu
niunii de la Belgrad a fost prezen
tat un document de lucru referitor 
la aspectele militare ale securității 
în Europa, avînd ca autori Austria, 
Cipru, Elveția, Finlanda, Iugoslavia, 
Liechtenstein și Suedia, care se con
centrează asupra creșterii măsurilor 
de încredere în domeniul militar.

Prezentînd documentul, șeful dele
gației suedeze a arătat că. deși mă
surile de creștere a încrederii pre
văzute în Actul final constituie un 
factor marginal în procesul general 
al destinderii, tara sa. ca si cele
lalte țări coautoare, consideră că no
tificarea manevrelor militare expri
mă voința politică a statelor partici-
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agențiile de presă transmit :
Președintele Tanzaniei, 

Julius K. Nyerere, a primit 
pe ambasadorul României 
la Dar es Salaam. Ion Drînceanu, 
cu ocazia încheierii misiunii sale in 
această tară. A fost subliniată evo
luția favorabilă a relațiilor dintre 
România si Tanzania, exprimîndu-se 
convingerea că ele se vor dezvolta 
si in viitor. în spiritul convențiilor 
si înțelegerilor convenite cu prilejul 
vizitelor reciproce la nivel inalt.

„Consecințele sociale și 
economice ale cursei înar
mărilor" a fost tema unei confe
rințe Internationale, care s-a desfă
șurat la Praga. sub auspiciile Comi
tetului cehoslovac a. păcii. Au luat 
parte reprezentanți ai unor mișcări 
nent.ru pace din țări europene, prin
tre care si România, precum si re
prezentanți ai unor organizații inter
naționale neguvernamentale. Dezba
terile au pus în evidentă necesitatea 
unor eforturi sporite ale opiniei pu
blice mondiale, ale forțelor demo
cratice și progresiste de pretutindeni, 
ale tuturor popoarelor, pentru adop
tarea si aplicarea unor măsuri con
crete pe calea dezarmării generale 
si. în primul rind, a dezarmării nu
cleare.

de funcționare si scopurile organiza
ției pentru a tine în mai mare mă
sură seama de nevoile țărilor in curs 
de dezvoltare. O.N.U. nu a fost crea
tă pentru țările lumii a treia. Dimpo
trivă, ea a fost înființată pentru a 
răspunde nevoilor statelor industria
lizate. Sistemul Națiunilor Unite tre
buie restructurat în lumina noilor 
evoluții".

Una din principalele căi pentru 
atingerea acestui scop, așa cum a 
reieșit din ansamblul discuțiilor, o

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

constituie aducerea în cadrul O.N.U. 
a tuturor marilor probleme interna
ționale — cum ar fi dezarmai ca și 
in primul rind dezarmarea nucleară, 
abolirea vechii politici de fertă. do
minație si dictat, generalizarea noi
lor principii de relații între state, ba
zate pe egalitate si respect reciproc, 
rezolvarea prin tratative a situațiilor 
conflictuale de genul celor din 
Orientul Mijlociu, lichidarea decala
jelor si instaurarea unei noi ordini 
economice si politice mondiale — 
care interesează toate popoarele si 
angajează insesi destinele lor, pu- 
nindu-se capăt tendinței ca unele sau 
altele din aceste probleme să fie a- 
bordate in afară, prin ignorarea or
ganizației mondiale. „Diferitele as
pecte legate de noua ordine econo
mică internațională au dobindit o 
asemenea însemnătate crucială — evi
denția în această privință reprezen
tantul Bangladesh — incit înfăptuirea 

trai al poporului, la o 
serie de aspecte ale 
vieții cultural-artistice.

Relevînd politica 
desfășurată de Româ
nia pe arena interna
țională. lucrarea se re
feră la colaborarea 
României cu Uniunea 
Sovietică si cu alte 
țări socialiste, eviden
țiind însemnătatea in- 
tîlnirllor dintre t o- 
v ar ă s ii Nicolae 
Ceausescu si L. 1. 
Brejnev, înțelegerile 
realizate cu prilejul 
acestor convorbiri — 
factor dinamizator al 
adincirii și extinderii 
relațiilor multilaterale 
româno-sovietice.

pante de a contribui la sporirea în
crederii si a înțelegerii.

Ambasadorul suedez a subliniat, 
de asemenea, utilitatea adoptării de 
decizii în legătură cu notificarea 
prealabilă a marilor mișcări de tru
pe. ca si a celor de mai mică an
vergură. ceea ce ar constitui o pu
nere în aplicare a prevederilor deja 
existente în Actul final.

Documentul, conceput sub forma 
unui proiect de rezoluție. exprimă 
hotărîrea țărilor participante de a 
continua să dezvolte si să întărească 
încrederea între ele, pentru a con
tribui astfel la creșterea stabilității 
și securității în Europa, relevînd 
ideea că aspectele politice si militare 
ale securității în Europa au un ca
racter complementar.
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Comunicat comun ceho- 
slovaco—iugoslav. tache*
ierea convorbirilor de la Praga din
tre.. Veselin Giuranovici. președintele 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, si Lubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului Federal al R.S. 
Cehoslovace, s-a publicat un comu
nicat. in care se relevă satisfacția 
pârtilor în legătură cu dezvoltarea 
legăturilor bilaterale pe baza respec
tării suveranității, independentei, e- 
galltătii în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, in condițiile res
pectului fată de particularitățile dez
voltării interne si situației interna
ționale a celor două țări.

La concursul international de 
caricaturi organizat la Istanbul, 
in cadrul Festivalului „Arta 
anului 2000", lucrările caricatu- 
riștilor români s-au bucurat de 
aprecieri deosebite. Constantin 
Ciosu a fost distins cu Medalia 
de argint, iar A. Poch, cu 
Premiul special al juriului.

Rezultatele referendumu
lui din Panama. Președintele 
Tribunalului electoral din Panama, 
Luis Carlos Noriega, a anunțat re
zultatele oficiale ale referendumului 
organizat duminica trecută în tară in 

lor eonstituie un veritabil test pen
tru O.N.U. Organizația trebuie, de 
asemenea, să-și îndrepte intr-o mă
sură mai mare atenția spre realiza
rea imperativelor dezarmării, decolo
nizării. respectării drepturilor omu
lui".

Pentru abordarea cu succes a aces
tor probleme, au arătat un sir de 
participanti la discuții. între care re
prezentanții Indiei, Guineei, Tuni
siei, Iugoslaviei, esențial este să se 
stabilească un mecanism corespunză

tor pentru a garanta traducerea în 
viată a rezoluțiilor O.N.U. sau. cum 
spunea, cu o expresie fericită, mi
nistrul afacerilor externe al Filipi- 
nelor, lntroducind un proiect de re
zoluție in această chestiune, „pentru 
a asigura optimizarea activității Na
țiunilor Unite". în acest scop, s-a su
gerat. intre altele, „extinderea com
ponenței organelor Națiunilor Unite, 
inclusiv a Consiliului de Securitate, 
pentru a da posibilitatea unei repre
zentări a numeroaselor state care 
și-au dobindit independența după 
1945“ (reprezentantul Guineei), pre
cum si „lărgirea imputernicirilor si 
competenței Adunării Generale, ca 
organul cel mai democratic al orga
nizației" (reprezentantul Tunisiei).

în directă legătură cu această ches
tiune. unii vorbitori au ridicat oro- 
blema Cartei. Combătind ca lipsite 
de fundament argumentele celor ce 
se opun unor amendări ale Cartei, 
reprezentantul Ghanei arăta : „Carta 
a fost elaborată cu multi ani în 
urmă, cînd majoritatea statelor de azi 
se aflau încă sub dominație colonia
lă. Situația s-a schimbat de atunci

VARȘOVIA

Semnarea unui plan de colaborare 
intre P.C.R. și P.M.U.P. în domeniul ideologic

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Sîm- 
bătă au continuat convorbirile dintre 
tovarășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P C.R.. și tovarășul Jerzy 
Lukaszewicz. membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. pe teme ale colaborării din
tre cele două partide. Cu acest pri
lej a fost semnat planul cu privire

WASHINGTON

Convorbiri economice româno-americane
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Cu prilejul prezenței sale în S.U.A., 
tovarășul Ion Pătan. vicenrim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
Internationale, a avut, la Washington, 
întîlnlri cu senatorii J. Javits. H. 
Williamson. A. Stevenson jr.

De asemenea, el s-a întîlnlt cu

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE LA BAGDAD

Transferul de tehnologie-in concordanță cu necesitățile
specifice ale țărilor

BAGDAD 29 (Agerpres). — La 
Bagdad s-au încheiat lucrările unui 
Simpozion al expertilor arabi pe 
tema transferului de tehnologie către 
țările arabe. Participanții la simpo
zion au lansat un anei la concertarea 
eforturilor țărilor arabe pentru uti
lizarea pe scară tot mai largă a teh
nologiei avansate, reliefîndu-se. in
tre altele, importanta extinderii 
sprijinului guvernelor pentru proiec
tele si studiile vizînd dezvoltarea 
unor surse alternative de energie. 
S-a subliniat, de asemenea, impor

legătură cu tratatele privind Canalul 
Panama si zona sa adiacentă, sem
nate cu S.U.A. la 7 septembrie, la 
Washington. Potrivit declarației sale, 
tribunalul a constatat că la vot s-au 
prezentat 97 la sută din cetățenii cu 
drept de vot. ceea ce este un fapt 
fără precedent in istoria Republicii 
Panama. Documentele au fost, apro
bate cu o majoritate de 66.14 la sută 
din voturile 'exprimate. 32 la sută din 
alegători pronuntindu-se împotrivă. 
1.86 la sută din buletine fiind anu
late.

în închisorile regimului 
dictatorial din Paraguay 
continuă să se afle sute de deținuți 
politici, inclusiv femei cu copii mici, 
a declarat, la Moscova, intr-un inter
viu acordat agenției A.D.N.. pre
ședintele Partidului Comunist Para
guayan. Antonio Maidana.- El a sub
liniat că starea excepțională a fost 
prelungită pentru a 92-a oară. Sint 
promulgate noi si noi legi împotriva 
democrației. în primul rînd împo
triva comuniștilor, creste permanent 
numărul crimelor politice si al ares
tărilor. .

Negocieri în problema 
rhodesiană. Reprezentantul spe
cial al O.N.U. pentru Rhodesia, ge
neralul Prem Chand, a avut sîmbătă, 
la Lusaka, o convorbire cu ambasa
dorul Stephen Low, negociatorul a

și a sosit timpul de a amenda Carta, 
pentru a tine nasul cu condițiile de 
azi", iar reprezentantul Madagasca
rului sublinia, la rindul său : „Nu 
este vorba de a pune sub semnul în
trebării principiile Cartei, ci anume 
inechități încorporate în acest docu
ment. In numele egalității și demo
crației, Carta, trebuie adusă in pas cu 
vremurile". în fine, pe aceeași linie, 
reprezentantul neozeelandez men
ționa : „Carta nu este sacrosanctă, a 
fost amendată in trecut și poate fi 
amendată cu simt de răspundere și 
în viitor", multi alți vorbitori rele- 
vind. de altfel, că un capitol anume 
al Cartei (capitolul 18) prevede ex
pres această posibilitate.

Bogăția de idei, concepții si pro
puneri așa cum au reieșit ele din dez
baterile din Comitetul juridic pe 
marginea raportului Comitetului spe
cial cu privire la Carta Națiunilor 
Unite si întărirea rolului organizației 
au determinat majoritatea partici- 
pantilor să se pronunțe in sprijinul 
continuării activității acestui comitet, 
„veritabil creuzet unde se plămădesc 
idei pentru întărirea rolului O.N.U." 
(reprezentantul Algeriei), subliniin- 
du-se, totodată, necesitatea ca lucră
rile sale să intre într-o etapă nouă. 
Pe acest fundal au apărut cu atit mai 
lipsite de consistentă acele puține 
voci care s-au declarat pentru sus
pendarea activității comitetului.

O concluzie generală din ansam
blul discuțiilor din Comitetul juridic ? 
Există, fără indoialâ. un curent larg 
de opinie în favoarea creșterii rolu
lui O.N.U. în viața politică si econo
mică mondială ca forul cel mai cu
prinzător. capabil să asigure exerci
tarea efectivă a dreptului tuturor na
țiunilor de a-si spune cuvîntul asu
pra problemelor arzătoare ale con
temporaneității. astfel ca organizația 
să devină un promotor tot mai activ 
al năzuințelor popoarelor de dezvol
tare liberă, pe calea progresului — 
obiectiv pentru a cărui înfăptuire 
tara noastră militează consecvent 
prin întreaga sa politică externă, in
clusiv la actuala sesiune a Adunării 
Generale. Este, de altfel. semnifi
cativ că la încheierea dezbaterilor, 
proiectul de rezoluție propus de peste 
60 de țări, intre care și România, pre- 
văzind tocmai continuarea activității 
comitetului, pentru ca acesta să se 
poată achita de sarcinile încredințate, 
a fost adoptat prin consens, ceea ce 
atestă însemnătatea pe care i-o 
acordă statele membre in covîrsi- 
toarea lor majoritate.

Romulus CAPLESCU
New York 

la colaborarea dintre P.C.R. și 
P.M.U.P. în domeniul ideologic in pe
rioada 1977-1980.

In aceeași zi. tovarășul Cornel 
Burtică s-a întors la București. La 
plecare, ne aeroportul din Varșovia, 
secretarul C.C. al P.C.R. a fost sa
lutat de Jerzy Lukaszewicz. A fost 
prezent Aurel Duca, ambasadorul 
României în Polonia.

congresmenii C. Vanik si I. Bingham 
si cu membri ai Subcomitetului pen
tru comerț si. respectiv, ai Comisiei 
pentru relații internaționale din Ca
mera Reprezentanților.

Au fost, discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale din
tre România si S.U.A. ,

in curs de dezvoltare
tanta realizării de noi studii asupra 
activității companiilor transnaționale, 
care împiedică transferul unor teh
nologii adecvate către statele arabe. 
Totodată, este evidențiată necesitatea 
de a se acorda o mai mare atentie 
selectării tipurilor de tehnologii im
portate. Participanții au arătat că 
este nevoie să se ia în considerare 
nivelul de dezvoltare a forțelor da 
producție pentru a se selecta acele 
tipuri de tehnologii care corespund 
cel mai bine condițiilor speciale ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

merican în cadrul inițiativei între
prinse de Anglia și Statele Unite vi
zînd soluționarea problemei rhode- 
siene. Generalul Prem Chand se 
află la Lusaka începînd de vineri, 
unde va participa, alături de lordul 
Carver, numit comisar rezident al 
Marii Britanii pentru Rhodesia, la 
o intîlnire cu conducătorii Frontului 
Patriotic rhodesian, Joshua Nkomo 
și Robert Mugabe.

0 grevă generală de 24 
de Ore a fost; de^arat& Vineri in 
Sicilia, la apelul Federației celor trei 
mari centrale sindicale italiene — 
C.G.I.L.. C.I.S.L. si U.I.L. Acțiunea 
a avut drept scop sprijinirea reven
dicărilor privind îmbunătățirea con
dițiilor de viată si urgentarea pune
rii în aplicare a programelor desti
nate dezvoltării economice a zonelor 
din sudul tării.

P. C. Dominican va par
ticipa la alegerile generale. 
Secretarul general al Partidului Co
munist Dominican. Narciso Isa Con
de. a apreciat hotărîrea de legaliza
re a P.C.D. ca un important pas 
înainte in domeniul politicii interne 
a țării. P. C. Dominican, a declarat 
el. va participa la alegerile generale 
din mai 1978.

MADRID

Opțiuni de politică 
internă și externă 

ale P.C. din Spania
MADRID 29 (Agerpres). — Comu

niștii spanioli se pronunță împotriva 
oricăror blocuri politice si militare 
— a declarat, la Madrid, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Spania. Santiago Carrillo. „Conside
răm. a spus el. că Spania nu trebuie 
să se ralieze la nici un bloc, ci să 
se situeze ne o poziție activă in efor
turile diplomatice vizînd dispariția 
celor două blocuri".

Partidul comunist are ca obiectiv 
final crearea unui stat socialist în 
Spania. în actualele condiții din 
tară. P.C.S. sprijină politica guver
nului si aprobă acordurile dintre gu
vern si partidele politice care res
pectă sistemul economic bazat pe 
inițiativa particulară.

Referindu-se la problema euroco- 
munismului. Santiago Carrillo a pre
cizat că aceasta este numai una din 
tendințele existente în mișcarea, co
munistă si muncitorească internațio
nală. concepție care se întemeiază ne 
eforturile de a aulica marxismul în 
conformitate cu condițiile si circufn- 
stantele concrete din, fiecare tară.

NICARAGUA

Apel privind inițierea 
unui dialog național 

pentru democratizarea țării
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres). — într-un •'Omunicat apărut 
la Ciudad de Mexico. Frontul San- 
dinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.) din Nicaragua sprijină 
inițiativa convocării unui dialog na
tional pentru democratizarea tării, 
lansată de personalități nicaraguaie- 
ne renrezentînd sectoare politice, 
sindicale. studentesti si religioase. 
Documentul evidențiază, totodată, 
hotărîrea F.S.L.N. de a continua 
luota insurecțională „pînă la lichi
darea totală a dictaturii generalului 
Anastasio Somoza si adoptarea unei 
alternative politice democratice si 
civile pentru Nicaragua". Organizația 
a dat Publicității. în acest sens, un 
program de guvernămînt care vizea
ză. in principal, naționalizarea vaste
lor terenuri agricole si a bunurilor 
familiei dictatorului Somoza. garan
tarea plenară a libertăților democra
tice. asigurarea dreptului la organi
zare sindicală. încetarea tuturor for
melor de represiune, lichidarea co
rupției si reorganizarea sectoarelor 
economice naționale.

DI PRETUTINDENI
• PE ECRAN - INI

MA. La expoziția „Electro-77" 
de la Moscova a fost prezentat 
un original aparat medical, de
numit „Ecran", care furnizează 
principalele date despre starea 
inimii, făcîndu-le să apară pe 
un ecran. In acest scop, o mică 
„pernă electronică" este plasa
tă in dreptul inimii. Pentru 
pacient nu există nici un fel 
de dezagrement, iar medicul 
ajunge în mod rapid în posesia 
parametrilor care caracterizează 
funcționarea cordului. La ne
voie, datele pot fi înregistrate 
pe bandă.

• RECORD DE SCU
FUNDARE. Operațiunea de 
scufundare la mare adîncime, 
începută la 15 octombrie și de
numită „Janus IV", s-a încheiat 
sîmbătă prin ieșirea (l'a suprafa
ță a celor șase cercetători din- 
tr-un chcson de decompresiune. 
In cursul a trei experiențe de 
scufundare in largul coastei 
franceze, ei au reușit să petrea
că 10 ore la o adîncime de 
460 m și timp de 20 de minute 
la 501 m adincime — ceea ce 
constituie un nou record de scu
fundare. Vechiul record era 
doar de 346 m și a fost reali
zat in iunie 1975.

• COMUNICAȚII 
PRIN SCOARȚA PÂ- 
MÎNTULUI. Primele transmi
sii radio care să traverseze 
scoarța Pămîntului și nu numai 
atmosfera ar putea fi realizate 
în anii viitori, a declarat fizi
cianul american P. Katzer, con
ducătorul unui grup de cercetă
tori de la „Western Washington 
University". La baza acestei 
metode stau particulele denu
mite neutrino — care nu sint 
încărcate cu electricitate și 
au o masă aproape nulă. Ele 
sint deci capabile să traverseze 
materia fără a intra în coliziune 
cu alte elemente atomice, fără 
a fi reținute sau a-și pierde 
energia inițială. Transmisia ar 
urma să se realizeze in stilul 
„Morse". In acest scop va fi 
folosit un accelerator din Bata
via (Illinois), iar decodificarea 
va fi realizată la Washington, 
după ce va fi traversat o parte 
a scoarței terestre.

• AUTOECHILIBRA- 
REA ROȚILOR DE AU
TOMOBIL. O firmă din Bre
men (R.F.G.) a construit un dis
pozitiv din material sintetic cu 
ajutorul căruia se produce o 
echilibrare automată a roților de 
automobil. Dispozitivul se inter
calează, la montajul roților, în
tre geantă și butuc. înăuntrul 
lui circulă un lichid special și 
niște bile care, potrivit princi
piului forței centrifuge, se de
plasează in așa fel înclt la un 
plus de greutate de 80 grame pe 
geantă, se produce automat echi
librul necesar unei mai bune 
securități în timpul mersului.

• INCUBATOR PEN
TRU „JOEY". Australienii 
au pentru puiul de cangur un 
nume de alint : Joey. Mic la 
naștere, de cîțiva centimetri, el 
prinde puteri, așa cum se știe, 
abia în marsupiul mamei, unde 
este ținut timp de cîteva luni. 
Or, se întîmplă destul de des ca 
Joey să rămînă fără acest adă
post, fie pentru că e pierdut de 
mama sa în timp ce fuge, fie 
pentru că aceasta este ucisă de 
vînători sau automobiliști. La 
grădina zoologică din Melbourne 
a fost instalat recent un incu
bator special cu ajutorul căruia 
numeroși pui de cangur orfani 
au putut fi salvați.

• ȘARPELE LUMI
NOS. O invenție franceză, 
considerată ca fiind „cea mai 
populară", este un șnur tubular 
transparent, acoperit cu o peli
culă subțire de aluminiu și un 
strat de spumă de poliuretan. 
La un capăt al tubului se așa- 
ză un bec miniatural care face 
să lumineze întregul șarpe, ce 
poate fi lipit, înnodat, transfor
mat in monogramă, fixat de 
perete, tavan sau pe orice altă 
suprafață. Lumina lui, verde, 
roșie, albastră, după culoarea 
bcculețului, poate fi văzută 5 000 
de ore. Șarpele luminos rezistă 
la căldură, pină la 150 grade 
Celsius, nu se teme de ume
zeală, poate fi folosit la ilumi
nare și ornamentare, la reclame 
luminoase, vitrine sau ca indi
cator pentru drumuri.

• MAMUTUL DIN 
FÎNTÎNĂ. In fîntîna unei fer
me din statul Washington 
(S.U.A.) au fost descoperite 
părți ale unui schelet de ma
mut, cu o vechime evaluată in
tre 11 000 și 14 000 de ani. 
Lingă oseminte s-a găsit și un 
vîrf de lance. Paleontologii pre
supun că pe acele locuri se afla 
spre sfirșitul epocii glaciare un 
lac, la care mamutul venise să 
se adape atunci cînd a fost 
ucis de vînători.

• SALVAREA ANTI
LOPEI DE STEPĂ. O exP- 
diție de biologi mongoli cerce
tează condițiile de viață ale 
unei antilope rare — cea de 
stepă — care trăiește în Mon
golia. Numărul acestor antilope 
în deșertul Gobi a scăzut pină 
la aproximativ 25 000 exem
plare. Specialiștii consideră că 
scăderea numărului grațiosului 
animal se datorează iernilor 
deosebit de geroase din ultimii 
ani. Ei au propus măsuri me
nite să preintimpine dispariția 
speciei.

• MEFISTO FEMININ. 
Pentru prima dată o femeie va 
deține rolul Iui Mefisto din 
„Faust". Regizorul Michael De
gen, care a montat de curind 
această capodoperă a lui Goethe, 
la MUnchen, a ales-o pe actrița 
Maria Becker pentru acest rol, 
rezervat pînă în prezent doar 
bărbaților.
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