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PENTRU A PARTICIPA LA FESTIVITĂȚILE PRILEJUITE DE CEA DE-A 60-A 

ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Delegația de partid și de stat, 
condusă de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu,
SlNT ULTIMELE DM LUNI HIE AHULUI f

Pentru îndeplinirea planului 
si angajamentelor 
creste si mai mult 

importanta tiecM zile 
în toate întreprinderile, munca 

mai bine organizată, disciplina — 
mai fermă, ordine desăvîrșită

A APĂRUT ÎN BROȘURĂ:

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la încheierea lucrărilor
Plenarei C. C. al P. C. R.
27 octombrie 1977 EDITURA POLITICA

a plecat la Moscova

Au trecut zece luni din cel de-al 
doilea an al cincinalului actual, an 
dominat de sarcini economice deose
bit de complexe si mobilizatoare. Am 
fost martori, in repetate rinduri. la 
Înaltele aprecieri pe care secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, le-a adresat, cu 
diverse prilejuri, colectivelor de oa
meni ai muncii, care, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au obți
nut succese deosebite în realizarea 
planului Si a angajamentelor. Sinte
tizând asemenea succese, la sfîrsitul 
celor 10 luni, putem consemna suc
cint : 25 de județe au anuntat înde
plinirea planului producției indus
triale ne această perioadă cu 4—17 
zile mai devreme ; pe ansamblul in
dustriei s-a realizat o producție su
plimentară de .circa 15 miliarde ici ; 
ritmul de creștere a producției in
dustriale pe 10 luni este superior 
prevederilor planului ne acest an si 
depășește nivelul stabilit prin Di
rectivele Congresului al Xl-lea al 
partidului.

Ce semnifică toate aceste succese 7 
în primul rind. ele atestă hotărârea 
si abnegația cu care,clasa muncitoa
re. întregul nostru popor acționează 
pentru înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
Xl-lea al partidului, a programului 
de dezvoltare mai rapidă, economi
că si socială, a tării. Totodată, reali
zările obținute de oamenii muncii 
din industrie, construcții, agricul
tură în acest an dominat de eveni
mente deosebite — anul aniversării 
centenarului Independenței de stat a 
României, anul Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român 
— sînt o dovadă a patriotismului 
fierbinte al muncitorilor, țăranilor si 
intelectualilor, care îsi consacră fără 
preget întreaga lor inițiativă si ca
pacitate de muncă prosperității pa
triei socialiste. în sfîrsit. se cuvine 
subliniat că aceste succese reflectă 
realismul sarcinilor de plan, faptul 
că dispunem de tot ceea ce este ne
cesar pentru înfăptuirea lor întoc
mai.

Firește, asemenea realizări de . 
prestigiu ne bucură pe fiecare. Este 
însă in spiritul înaltei exigente ne 
care o promovează stăruitor parti- , 
dul nostru ca succesele dobîndite. 
oricît ar fi ele de răsunătoare, să nu 
genereze automultumire. ci. dimpo

trivă. să asigure o si mai puternică 
mobilizare a forțelor pentru noi si 
însemnate înfăptuiri. Dună cum se 
știe, pornind tocmai de la rezulta
tele obținute în acest an si in anul 
trecut, secretarul general al partidu
lui a arătat, la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. că pînă la sfîrsitul 
anului 1977 vom obține o producție 
industrială suplimentară de peste 30 
de miliarde lei fată de prevederile 
primilor doi ani ai cincinalului. Este 
un obiectiv cu scadentă apropiată 
si. pentru atingerea lui. fiecare din 
zilele care au rămas pînă la sfîrsitul 
anului este hotăritoare. Vom in- 
cheia. în acest fel. o importantă eta
pă în înfăptuirea „Programului su
plimentar de dezvoltare a economiei 
naționale în cincinalul 1976—1980“. 
aprobat de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.

Cu convingerea că prin realizarea 
mobilizatoarelor prevederi ale aces
tui program se vor asigura si mij
loace suplimentare pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite de partid privind’ 
creșterea mai accentuată a nivelului 
de trai al oamenilor muncii în ac
tualul cincinal, să ne facem fiecare, 
la locul său de muncă, un titlu de 
Onoare din a acționa cu toate for
țele pentru a folosi mai bine poten
țialul nostru tehnic si uman, pentru 
a utiliza cît mai judicios toate resur
sele si posibilitățile de care dispu
nem pentru creșterea mai susținută 
a eficientei economice, a venitului 
national. Chiar dacă o întreprindere 
sau un iud^p au raportat importan
te depășiri ale sarcinilor de plan, 
pînă la încheierea anului. în lunile 
noiembrie si decembrie, realizările 
pot si trebuie să fie simțitor îmbu
nătățite. Stă în puterea colectivelor 
de muncitori, ingineri si tehnicieni 
din întreprinderi să transforme zi
lele care au rămas din acest an în 
zile ale producției record. în zile ale 
măiestriei gospodărești.

Ca să se înțeleagă mai bine im
portanta deosebită pe care o are fie
care zi în alcătuirea unui bilanț cît 
mai fructuos la sfîrsitul anului, vom 
aminti două calcule :

• Producția medie zilnică plani
ficată a se realiza pină la sfir- 
șitul anului este de circa 2,8 mi-

NOIEMBRIE

Ieri au început 
întîlnirile de lucru 

ale alegătorilor 
cu candidatii 

Frontului 
Unității Socialiste

TOȚI CETĂȚENII ȚĂRII
- ÎNSCRIȘI LA CUVÎNT

Șl LA FAPTE
Ieri, 1 noiembrie, a început în întreaga țară cea mai importantă 

etapă a campaniei electorale pentru alegerile de Ia 20 noiembrie : întîl
nirile dintre candidați și alegători.

Momente semnificative pentru climatul de profundă angajare politică 
.și civică, de conlucrare democratică in care se desfășoară întreaga cam- 
"••j.n:c. dec .orală, a.-jeste hitîiniri constituie uM pXlej-;: ■amplă dezbatere, 
Si analiză responsabilă, cetățenească a programelor de activitate cu care 
consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste se prezintă in fața elec
toratului. Potrivit principiilor și practicii profund democratice care carac
terizează întreaga noastră viată politică și Socială, oamenii muncii, toți 
cetățenii țării sînt chemați să-și exprime liber punctul de vedere în legă
tură cu programul și obiectivele pe care și le-au propus organele locale 
pentru viitoarea legislatură.

Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, campa
nia electorală — și cu atît mai mult etapa care incepe — trebuie să fie 
strins legată de înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială, de 
activitatea pe șantierele construcțiilor de locuințe si dotărilor tehnico-edi- 
litare, de mai buna gospodărire a orașelor, comunelor si satelor patriei, 
întîlnirile dintre candidați și alegători trebuie să fie deopotrivă și pentru 
unii si pentru ceilalți un prilej de exprimare fermă a modului in care 
înțeleg să-și aducă propria contribuție — imediată, concretă, măsurabilă — 
la rezolvarea problemelor de interes general, la autogospodărirea locali
tăților în care trăiesc și munoesc. urmînd ca programele de activitate ale 
viitoarelor consilii populare să fie. în acest cadru larg democratic. îmbo
gățite și definitivate.
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Relatări ale reporterilor și corespondenților 
„Scînteii“ prezenți ieri la primele intîlniri

(Continuare în pag. a IV-a)

Delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului So
vietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S.. va participa la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
60-a aniversare a Mari) Revoluții So
cialiste din Octombrie, a plecat, marți 
dimineața, la Moscova.

Din delegație fac parte tovarășii 
Manea MâneScu. membrii al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Ba- 
drus. membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul României la 
Moscova.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. ' Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapelele 
partidului și statului, care încadrau 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

. Secretarul general al partidului a 
fost condus, la plecare, de tovarășa 
Elena Ceaușescu. de tovarășii Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Ion Dincă,

Emil Drăgănescu. Janos Fazekas. Ion 
Ionită. Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. 
Dumitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Iosif Uglar. Ilie Verdet. Ștefan 
Voitec. Io3if Banc. Ion Coman, Teo
dor Coman, Miu Dobrescu. Mihai 
Gere. Nicolae Giosan, Vasile Patili- 
net. Constantin Dăscălescu. Aurel 
Duma. Ion Stănescu, precum și de 
membri al C.C, al P.C.R., ai Consi
liului de Stat si al guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale 
șl organizații de masă și obștești, de 
reprezentanți ai vieții noastre știin
țifice. culturale si artistice.

★

MOSCOVA. — Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si membrii delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România care vor participa la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
60-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie au sosit la 
Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost întîmpinată de A. A. Gromiko, 
membru al Biroului Politic al C.C.

A fost de fată B. I. Minakov. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
numeroși oameni ai muncii bucures- 
teni, care l-au aclamat cu căldură 
pe secretarul general al partidului. 
Ei au scandat cu însuflețire 
„CEAUȘESCU—P.C.R.". reafirmînd 
sentimentele de profundă dragoste si 
înaltă prețuire pe care întreaga noas
tră națiune le nutrește fată de partid 
și secretarul său general.

La oră 9,55 aeronava oficială a de
colat, indreptîndu-se spre capitala 
Uniunii Sovietice.

★

al P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., V. I. Dolghih. se
cretar al C.C, al P.C.U.S.. V. E. Dim- 
șiț, membru al C.C. al P.C.U.S.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., V. I. Drozdenko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în România, F. I. Mocialin, 
șef de secție, și G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

Au fost prezenți Gheorghe Badrus, ’ 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, și 
membri ai ambasadei române.

Depuneri de coroane
MOSCOVA. — Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
membrii delegației de partid și de

stat a Republicii Socialiste România 
au depus, la I noiembrie, o coroană 
de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin.

A fost depusă, de asemenea, o co
roană de flori la Mormîntul soldatu

lui necunoscut de lîngă zidul Krem
linului.

La solemnitatea depunerii de co
roane au fost prezenți V. E. Dîmșiț, 
F. I. Mocialin și G. A. Kiseliov.

„Mereu uniți, in cuget, munca și idealuri, vom da viața 
îndemnurilor înflăcărate ale Imnului patriei, vom întări 

continuu relațiile tovărășești."
In atmosfera de entuziasm si efervescentă creatoare care 

caracterizează viata națiunii noastre socialiste, tot mai multe 
colective de oameni ai muncii din Capitală si din intreaga 
tară, femei si bărbați, tineri si vîrstnici. români, maghiari, 
germani si de alte naționalități, isi exprimă, in telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, președintele Republicii Socia
liste România, adeziunea totală fată de hotăririle Plenarei 
C.C. al P.C.R. si legile adoptate de recenta sesiune a Marii

Adunări Naționale, expresii strălucite ale politicii clarvăză
toare si înțelepte promovate de partid.

In cuvinte pătrunse de o înaltă vibrație patriotică, sint 
exprimate simțăminte de mîndrie si dragoste profundă fată 
de partidul nostru comunist, fată de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru adoptarea noului Imn 
de stat care, prin melodia sa purtătoare de simboluri revo
luționare și versurile noi, grăitoare pentru hotărîrea cu 
care poporul român urcă sure piscurile comunismului, re
prezintă o minte trainică intre trecutul de luptă, prezentul

șl viitorul patriei. Sint exprimate, totodată. în cuvinte de 
aleasă simțire si autentică responsabilitate comunistă, sen
timentele de adeziune, fată de legea privind normele de 
adresare in relațiile dintre cetățenii Republicii Socialiste 
România, mărturie elocventă a schimbărilor fundamentale 
care s-au produs in viata social-politică a tării, a modului 
în care partidul contribuie la ridicarea gradului de conștiin
ță civică a oamenilor muncii, la promovarea unor relații de 
tin nou intre oameni, conforme cu normele eticii si echității 
socialiste.

„Noul imn. a cărui melodie revo
luționară a însotit lunta ponorului 
nostru pentru unitate națională si li
bertate socială — se snune in tele
grama colectivului de oameni al 
muncii din Centrala industrială de 
masini-unelte, mecanică fină si scule 
din București — reflectă nrin 
textul său adantat marile transfor
mări nolitice. economice, sociale si 
snirituale petrecute în tara noastră 
sub conducerea inteleantă a narti- 
dului, precum și perspectiva lumi
noasă a României, în drumul ei glo
rios spre comunism.

Adoptarea noului imn a fost pri
mită cu deosebit entuziasm de către 
întregul colectiv de oameni ai mun
cii din centrala noastră industrială.

Vrem să vă asigurăm, scumpe to
varășe secretar general, că adop
tarea noului Imn de stat, precum și 
a legii privind normele de adresare 
In relațiile dintre cetățenii Republi
cii Socialiste România, ambele fiind 
rodul inițiativei dumneavoastră, sînt 
un nou prilej mobilizator pentru în
tregul colectiv de oameni ai muncii 
din centrala noastră industrială, că 
vom face totul pentru a desfășura o 
largă activitate politico-educativă in

rîndul tuturor cetățenilor, că sîntem 
hotărîți să nu precupețim nici un 
efort în realizarea și depășirea sar
cinilor ce ne revin din Programul 
suplimentar de dezvoltare a econo

nia, a umplut de bucurie șl entu
ziasm inimile milioanelor de tineri 
din patria noastră — muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelectuali, 
fete și băieți, români, maghiari, ger

timentul profund Înălțător al patrio
tismului socialist, al dăruirii și ab
negației pentru cauza partidului, ti
nerii văd In noul Imn un crez de 
viață și de muncă izvorît din însuși

De pe întreg cuprinsul patriei continuă să sosească numeroase 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă vibrant satisfacția față de adoptarea noului Imn 
de Stat, aprobarea plenară față de legiferarea normelor de adresare 
specifice societății noastre socialiste.

miei naționale în cincinalul 1976— 
1980, aprobat de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân".

„Aprobarea Imnului de stat al Re- • 
publicii Socialiste România, subli
niază telegrama Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ

mani și de alte naționalități. Prin li
nia melodică îndrăgită de generații 
de înaintași, prin versurile sale îna
ripate, al căror conținut exprimă de
plin preocupările și năzuințele națiu
nii noastre, cele mai înalte gînduri șl 
convingeri ale tuturor cetățenilor 
României socialiste, noul Imn de 
stat mobilizează și înflăcărează con
științele tineretului. Pătrunși de sen

Programul Partidului Comunist Ro
mân.

Așa cum glăsuiesc vibrantele sale 
versuri, toți tinerii, împreună cu în
tregul popor, sînt conștientl că «so
cialismul se clădește prin elan mun
citoresc», că este necesar să facem 
totul pentru ca România, patria noas
tră mîndră. liberă si Independentă

să dăinuiască mereu, să strălucească 
ca o stea în era comunistă".

„Asemenea tuturor oamenilor mun
cii — se spune în telegrama Consi
liului de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale — toti cei ce 
slujesc patria sub drapel au primit 
cu imensă bucurie și adîncă emoție 
patriotică noul Imn de stat al Re
publicii Socialiste România. Vibranta 
melodie a Imnului și înălțătoarele 
sale versuri — sinteză a mîndriei 
pentru trecutul glorios al poporului, 
a măreției prezentului nostru tot mai 
luminos, a încrederii nemărginite în 
viitorul comunist al națiunii române 
— au un profund ecou în inimile șl 
conștiința tuturor militarilor.

întreaga armată trăiește, totodată, 
via satisfacție de a vedea consacrată 
prin lege generalizarea acelor norme 
de adresare între cetățeni care re
flectă profundele transformări ce au 
avut loc în structura societății noas
tre și consfințesc cimentarea in 
Republica Socialistă România a re
lațiilor bazate pe egalitate, întraju-

(Continuare in pag. a Il-a)

Țară de Imn
Sub mîndrul tricolor se înirătește

% Suflarea tării intr-un singur imn ; 
Trăim, muncim, visăm pe românește — 
Cu cinstea și-adevărul ne-nsofim.

Noi — înflorind cu cartea ori livada 
Pămîntul vitejiei din străbuni. 
Cu mîini de aur ne clădim balada. 
Iubirea tării inimile spun.

Sub arcul bărbăteștilor cupole 
Însemnele luminii ctitorind — 
Ni-s razele aceleiași corole 
Credința către fără și partid.

Noi maramureșenii, din păduri 
Am coborît s-aducem mărturie 
Că brazii niciodată de furtuni 
Nu s-au temut,rvitează Românie.

Băt rinul Tomis glas de val ne-a dat. 
Înalte prore ne-au ritmat cadența 
Să spunem lumii cum am ridicat 
Cel mai înalt catarg: Independenta.

Banatul ne-a dat spic înaurit. 
Iar Săvineștii doina de mătase ;
Din Zimnicea pervazul înilorit 
Si zîmbetul din tinerele case.

In Bărăgan trezim din lut străbun 
Solarul nimb al holdelor bogate. 
La Podu-Nalt copiii noștri spun : 
Ni-i dascăl Ștefan intru demnitate.

Vn Pod tnalt e-ntreg străbunul plai. 
Un podium pe care prinde viată 
Tot ce avem mai neumbrit în grai. 
Un drum ne-nvins, o soartă îndrăzneață.

Sub tricolor de lupte și victorii 
Istoria grăiește răspicat.
Iubit conducător, pe drum de glorii, 
Temeiul cîntului suprem ne-afi dat.

Pe vatră de milenii, tinerească 
A patriei cîntare suie-n veac. 
Să laude, să-nalte, să-mplinească 
Tot ce avem pe-acest pămînt mai drag.

Mihai NEGULESCU
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în acordurile „tricolorului", 
tara înaltă

IMMJL înflăcărat 
al faptelor revoluționare 
Luminile patriotismului socialist

MEREU UNUI IN CUGET, MUNCA $1IDEALURI

Tricolorul, cîntecul îndrăgit întot
deauna de români, pentru melodia 
lui vibrantă, pentru suflul său eroic, 
în care se rosteau, de o sută de 
ani încoace, aspirațiile si vrerile 
noastre unanime, de eliberare socia
lă si națională, a devenit acum 
Imnul României socialiste.

Un text inspirat, sobru, direct, 
încărcat de toate elanurile istoriei, 
de sensurile ei militante, se adaugă 
astăzi melodiei prin care ne zu
grăvim culorile sufletului.

De la copii si pînă la bunici, cîn- 
tîndu-1. ne simțim solidari, ne sim
țim participanti la o luptă care 
continuă de peste două milenii, 
pentru ca acest pămînt al demnită
ții să alungă si să rămînă liber, să 
fie împodobit nu numai de frumu
sețile lui naturale nepieritoare, dar 
si de toate cele create de noi înșine 
ca făuritori ai socialismului, azi. ai 
comunismului, mîine.

Era. deci firesc ca în text să se

Cîntecul nostru comun, 
cîntecul vieții noastre înfrățite

Ori de cite ori vor răsuna acor
durile solemne ale noului Imn de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia inimile noastre se vor urnele 
de sentimente înălțătoare, de min- 
drie patriotică, de dragoste pu
ternică fată de glia Strămoșească, 
de care si noi. cetățenii de națio
nalitate maghiară, sîntem uniți prin 
mii de fire.

Aici ne-am născut. Aici trăim si 
muncim, bucurîndu-ne in egală 
măsură de tot ceea ce am înfăptuit 
împreună. Muzica marelui compo
zitor, patriot Ciprian Porumbescu 
izvorăște si din inimile noastre, iar 
versurile noului Imn exprimă în 
mod strălucit trecutul, prezentul si 
viitorul întregului nostru ponor. 
Regăsim în cuvintele imnului uni
tatea de stîncă a tuturor fiilor si 

exprime un adevăr de care sîntem 
mindri : sensul luptei si al creației, 
liantul sufletesc al poporului, fer
mitatea crezului său colectiv ne 
sînt date de Partidul Comunist 
Român, inspiratul nostru comandant 
în marea bătălie a istoriei.

El ne unește pe toti sub faldurile 
tricolorului, el a făcut ca flacăra 
roșie a jertfelor din trecut, galbe
nul din aurul cîmpiei roditoare și 
albastrul boltit al nădejdilor noastre 
să se încarce de sensurile împlinirii, 
de luminile patriotismului socialist.

în clipa în care tovarășul Nicolae 
Ceausescu a propus tării melodia și 
textul noului imn. tara a început 
să cînte 1 Culorile sufletului au 
prins aripi.

Răsună peste tară ritmurile unui 
singur crez : știm să cintăm. știm 
să făurim, știm să apărăm mindra 
Românie, cea de azi, cea de mîine, 
cea nepieritoare !

Ion BRAD

fiicelor tării în jurul Partidului Co
munist Român.

Sînt convinsă că exprim atit sa
tisfacția celor peste 2 000 de mun
citori si muncitoare din între
prinderea noastră prilejuită de 
adoptarea noului Imn de Stat, cît 
si hotărîrea fermă de a ne uni 
strădaniile si elanul patriotic cu ai" 
întregului popor, de a proba, prin 
noi si importante realizări de mun
că. adeziunea deplină la politica 
Partidului Comunist Român, pusă 
în slujba prosperității si înfloririi 
continue a patriei noastre co
mune.

KOVACZ Erszibet 
muncitoare, 
întreprinderea de trlcota|e — 
Miercurea Ciuc

De la om la om, cuvîntul 
cald al solidarității și 
respectului intre egali: 

TOVARĂȘ
Cu autentică stimă și prețuire
Am auzit pentru prima oară cu- 

vîntul tovarăș la tatăl meu. Vor
bea despre el cu emoție, ca des
pre un apelativ anartinind societă
ții viitorului — formată din oameni 
liberi, egali, stăoîni ne destinele 
lor si legați frăteste în făurirea 
unei lumi drepte si umane.

M-a impresionat acest cuvînt 
încă de la pătrunderea lui în vor
birea noastră, cu decenii în urmă. 
Poate si dintr-un alt motiv, deose
bit : acela că în teatru adresarea 
„doamnă", ..domnișoară" era pu
ternic legată de un anume mod, 
nu dintre cele mai plăcute, de a 
aprecia actrita. Un mod care o cir- 
cumscria unui turn si nici acela de 
fildeș întotdeauna. Un mod care 
mai mult excludea, decît implica 
reala considerație.

Folosim astăzi apelativul ..to
varăș" cu sentimentul că în el se 
reflectă, odată cu transformările 
revoluționare din societate, relați
ile calitativ noi dintre oameni, 
egalitatea socială si politică a tu-

In spiritul egalității și demnității 
care unește marea familie a țării

Rostesc cuvîntul tovarăș de 
circa 50 de ani. si mai cu seamă din 
1930, de cînd am devenit membru 
al Partidului Comunist Român. Cu 
acest cuvînt ne întîmpinam între 
noi. muncitorii, cu el ne adresam 
în ședințele de partid din ilegalita
te. în anii de detenție ne-a fost 
cuvînt de îmbărbătare, de rezisten
tă In fata fasciștilor. Uneori, folo
sirea lui ne costa maltratări, repre
siunea brutală : induram chinurile 
pentru că. mai puternică decît ele. 
știam că urmează vorba caldă, a- 
propiată. a tovarășilor, cinstea de 
a fi considerat eu însumi tovarăș, 
în închisori si lagăre. între noi co
muniștii. cuvîntul tovarăș însem
na solidaritate. însemna aiutor re
ciproc. luptă comună împotriva 
asupritorilor.

Acum, telurile luptei noastre se

•••

turor. identitatea de statut si aspi
rații a creatorului de bunuri ma
teriale cu cea a creatorului de fru
mos : de asemenea, implicarea de
plină a tuturor, cot la cot cu în
tregul popor, potrivit răspunderilor 
noastre solidare în opera de plă
mădire a conștiinței socialiste, de 
formare a oamenilor noi — tova
rășii de azi. tovarășii de mîine.

Cu gîndul la aceste realități, tre
buie arătat că. de faot. ..domn" si 
..doamnă", ce se mai făceau auzite 
pe stradă. în magazine. în lăcașu
rile de cultură etc., nu «exprimau 
pentru cei mai multi dintre noi 
decît un automatism verbal de ana
cronică rezonantă. Si e bine că 
prin legea votată punem de acord 
forma cu fondul relațiilor dintre 
membrii societății noastre, obligăm 
limbajul, ca să zic asa. să exprime 
fidel realitățile noastre socialiste, 
relațiile cu adevărat noi. de stimă 
si prețuire autentică.

Dina COCEA

împlinesc. Cuvîntul tovarăș are 
acum un sens mult mai cuprin
zător. Alături de partidul conducă
tor se află întreaga națiune socia
listă. unită strîns prin noile relații 
sociale. însuflețită de idealurile si 
aspirațiile comune ale tuturor celor 
ce muncesc. Mă bucur din inimă 
că. la propunerea si din inițiativa 
secretarului general al partidului 
nostru, s-a institutionalizat ca mod 
de adresare cuvîntul de tovarăș 
care cultivă spiritul de egalitate si 
demnitate între toti membrii so
cietății. indiferent de profesie, 
virstă. naționalitate.

Ioan MICU
membru de partid 
cu stagiu din Ilegalitate, 
Clu|-Napoca

(Urmare din pag. I)
torare și stimă reciprocă între toți 
oamenii muncii.

Apreciind justețea și oportunitatea 
adoptării noului Imn de stat si a 
normelor de adresare între cetățenii 
țării, inițiată de dumneavoastră per
sonal, mult iubite tovarășe Nico’ae 
Ceaușescu, ne afirmăm hotărirea de 
a munci fără preget pentru înflori
rea și apărarea scumpei noastre 
patrii. Urmînd exemplul dumnea
voastră de muncă si luptă, vom mi
lita cu fermitate comunistă pentru 
sporirea forței combative a unități
lor și marilor unități, pentru afir
marea largă a armatei ca partici
pantă activă la întreaga viață so- 
cial-politică a țării.

Vă încredințăm, și cu acest prilej, 
că militarii de toate gradele își vor 
consacra energia și priceperea în
făptuirii neabătute a politicii in
terne și externe a partidului, stră- 
juirii cu abnegație a independenței 
și suveranității României socialiste, 
fiind gata în orice moment ca, la 
chemarea patriei, a partidului să în
deplinească cu bărbăție și dăruire 
toate misiunile încredințate, să exe
cute fără șovăire ordinele dumnea
voastră, tovarășe comandant suprem".

„Exprimînd aspirațiile tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, 
noul Imn de stat al Republicii So
cialiste România a fost primit cu 
mult entuziasm de întregul nostru 
colectiv, de români și maghiari, 
care, în spiritul unui înalt patriotism, 
dau dovadă de profund devotament 
și atașament față de politica înțe
leaptă a Partidului Comunist Român, 
de preocuparea neobosită a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism", se arată în tele
grama colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de tri
cotaje Toplița, județul Harghita.

„Noi, cei care servim patria sub 
drapel — subliniază telegrama per
sonalului Academiei militare — în
cercăm sentimente de profundă sa
tisfacție și de îndreptățită mîndrie 
patriotică de a fi contemporani ai 
înălțătorului act al adoptării, din 
inițiativa și sub conducerea nemij- 

‘locită a dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
noului Imn al Republicii Socialiste 
România, sinteză strălucită a isto
riei glorioase a poporului român, a 
luptei sale seculare pentru libertate 
și neatirnare, ilustrare a marilor cu
ceriri revoluționare din anii socialis
mului, care prefigurează viitorul co
munist al patriei noastre. Ne expri
măm, în același timp, totala adeziune 
față de legea privind normele de 
adresare Intre cetățenii țării noastre 
și generalizarea apelativului de „to
varăș", care semnifică gradul de 
maturizare a societății noastre socia

liste, faptul că facem parte dlntr-o 
societate unită, prin conștiința soli
darității si a răspunderii comuniste 
față de prezentul și viitorul patriei".

„Alături de întregul nostru popor
— se spune în telegrama Comitetu
lui județean Brasov ai P.C.R. — co
muniștii, toți locuitorii meleagurilor 
brașovene — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — își 
exprimă bucuria nemărginită și pro
funda lor mîndrie patriotică în legă
tură cu adoptarea, la propunerea 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de către Plenara 
C.C. al P.C.R. și înaltul forum le
gislativ al țării, a Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Sim
bol al gloriei străbune, al aspirațiilor 
sacre de libertate, al mindriei și, 
demnității naționale. Imnul de stat
— pentru care a fost ales în chip cit 
se poate de fericit cîntecul vibrant 
„Trei culori" — exprimă în chip stră
lucit măreția poporului român, dru
mul său neabătut, sub conducerea 
partidului, pentru făurirea celei mai 
înalte și mai drepte civilizații. Cu 
o puternică emoție au fost primite 
versurile înflăcărate care redau pre
zentul minunat al țării și îi îmbăr
bătează pe toti fiii patriei în zborul 
lor cutezător către comunista eră".

„Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră, se arată în telegrama 
colectivului de oameni ai muncii din 
întreprinderea agricolă de stat „Va
lea lui Mihai", din județul Bihor, 
își exprimă întreaga lor adeziune 
față de cele două legi care ex
primă in mod clar esența umanis
mului revoluționar și a relațiilor 
social-economice existente în socie
tatea noastră, relații așezate pe prin
cipiile eticii și echității socialiste, 
principii elaborate din inițiativa 
secretarului nostru general".

Au mai trimis telegrame în care, 
în numele colectivelor de oameni ai 
muncii, se exprimă aprobarea și a- 
deziunea deplină față de impor
tantele legi adoptate: Comitetul ju
dețean Arad al P.C.R., Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R., Comitetul 
județean Mehedinți al P.C.R., Comi
tetul județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R., Comitetul județean Vaslui al 
P.C.R., Comitetul județean Alba al 
P.C.R., Comitetul județean Tulcea al 
P.C.R., Comitetul județean Maramu
reș al P.C.R., Comitetul județean Te*  

' leorman al P.C.R., Comitetul jude
țean Brăila al P.C.R., Comitetul ju
dețean Vîlcea al P.C.R., Comitetul 
municipal Giurgiu al P.C.R., Comite
tul orășenesc Beclean al P.C.R., Co
mitetul orășenesc Năsăud al P.C.R., 
Comitetul orășenesc Buftea al P.C.R., 
Consiliul popular municipal Focșani. 
Comitetele de partid ale sectoarelor 
4, 7 și 8 ale Capitalei, Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Centrul univer
sitar București, Institutul politehnic 
București, Academia de studii econo
mice, Secția filozofie a Universității 

București, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Institutul de 
studii și proiectări hidroenergetice, 
Comitetul Național Pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Româ
nia, Uniunea compozitorilor, Procu
ratura Republicii Socialiste România, 
Institutul tehnic de cercetări știin
țifice și proiectări al armatei. Mi
nisterul Economiei Forestiere șl Ma
terialelor de Construcții, Ministerul 
Educației și învățămîntului, Consiliul 
județean Brașov al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, Centrala 
industriei confecțiilor, întreprinderile 
„Semănătoarea", de anvelope „Da
nubiana", „Electronica", „Auto
matica", textilă „Dacia", „Laromet", 
de mașini grele din București, 
Institutele de cercetări chimice și de 
proiectări căi ferate din Capitală, 
întreprinderea de confecții Miercu
rea Ciuc, Combinatul de exploatare 
șl prelucrare a lemnului Toplița, 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui și întreprinderea de dispozitive, 
ștanțe, matrițe și scule așchietoare 
din Focșani, Șantierul naval Orșova, 
întreprinderea de autoturisme — Pi
tești, întreprinderea de reparat 
tractoare și motoare grele — Poiana- 
Cimpina, întreprinderea „Lamino
rul" din Brăila, Combinatul de celu
loză și hirtie — Călărași, Combina
tul de îngrășăminte chimice — Slo
bozia, întreprinderea textilă „Dună
reană" din Giurgiu, întreprinderea 
minieră Dobrești — Bihor, Comite
tul de partid pe ramură sanitară a 
municipiului Oradea, întreprinderea 
de porțelan-menaj din Alba Iulia, 
întreprinderea „Sinteza" din Oradea, 
întreprinderea „Independența" din 
Sibiu, întreprinderea de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște, Combinatul de 
prelucrare a lemnului — Rimnicu 
Vîlcea, întreprinderea de aparate e- 
lectronice de măsură și industriale — 
București, întreprinderea de comerț 
exterior „Romagrimex", Institutul de 
cercetări pentru creșterea taurinelor, 
întreprinderea viei și vinului și în
treprinderea de industrializare a căr
nii din Tulcea, întreprinderile agri
cole de stat Miercurea Ciuc și Pie- 
troiu, Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii — Dragalina, cooperati
vele agricole de producție din co
muna Tușnad, județul Harghita, 
„Crișana" din comuna Sîntandrei, 
județul Bihor, Palazu Mare, județul 
Constanța, Gheorghe Doja, județul 
Ialomița, Comitetele de partid și 
consiliile populare ale comunelor 
Niculițel și Izvoarele, județul Tulcea, 
Urechești, județul Vrancea, Doro- 
banțu, județul Constanța, cadrele di
dactice și elevii liceelor „Spiru Ha- 
ret" și industrial nr. 4 din Tulcea, 
„Dr. Petru Groza" din Odorheiu Se
cuiesc, industrial nr. 1 din Oradea, 
de matematică-fizieă „Alexandru 
Moghioroș", Oradea, de numeroși oa
meni de știință, artă și cultură, de 
oameni ai muncii de pe întreg cu
prinsul patriei.

Cronica actualității politice inter
ne a lunii octombrie înscrie un șir 
de evenimente importante care au 
polarizat intens atenția opiniei pu
blice din țara noastră. în acest răs
timp s-au întrunit -inalte foruri de 
partid precum PLENARA C.C. AL 
P.C.R. ; au avut loc ȘEDINȚA CO
MITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R., ȘEDINȚA BI
ROULUI EXECUTIV, precum și 
PLENARA CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE ; s-a constituit CON
SILIUL NAȚIONAL AL OAMENI
LOR MUNCII ; de asemenea, au a- 
vut loc retihiuni ale înaltelor foruri 
de stat — MAREA ADUNARE NA
ȚIONALĂ, CONSILIUL DE STAT — 
cu aceste prilejuri adoptîndu-se 
DECRETE ȘI LEGI PRIVIND DO
MENII MULTIPLE ALE VIEȚII 
ECONOMICO-SOCIALE ; s-au des
fășurat ample manifestări interna
ționale cu caracter social (CONFE
RINȚA INTERNAȚIONALĂ A 
CRUCII ROȘII) sau economic 
(TEHNOEXPO, TIBCO și SALO
NUL INTERNAȚIONAL AL CHI
MIEI). în același context al prin
cipalelor evenimente se înscriu cu- 
vintările de o deosebită importanță 
și vizitele de lucru întreprinse in 
acest interval de timp de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe șantierele 
metroului din București și intr-un 
șir de unități agricole.

Marea diversitate a problemelor 
care s-au aflat în această perioadă 
în atenția conducerii de partid și de 
stat evidențiază pregnant consec
vența neslăbită cu care se acționea
ză pentru transpunerea în viață, in 
toate domeniile de activitate, a o- 
biectivelor Congresului al XI-lea. 
în toate măsurile adoptate și-au gă
sit o puternică întruchipare carac
terul creator al politicii Partidului 
Comunist Român, rolul primordial, 
contribuția decisivă ale secretarului 
general al partidului la fundamen
tarea acestei politici, cutezanța spi
ritului novator, preocuparea perma
nentă pentru perfecționarea vieții 
economico-sociale.

Succesele însemnate obținute în 
primii doi ani ai cincinalului in 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, progresele pe calea asigu
rării unui climat de ordine și dis
ciplină în unitățile productive, de 
sporită chibzuință în cheltuirea 
fondurilor de investiții, efortu
rile și inițiativa creatoare a 
oamenilor muncii au permis mersul 
sănătos, tot mai viguros al econo
miei, scoaterea la iveală a noi po
sibilități de accelerare a dezvoltării 
economice. Tocmai pe această bază 
trainică, la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fost elaborat 
Programul suplimentar de dezvol
tare economică a țării pe perioada 
1976—1980, ipenit să asigure obține
rea unei producții industriale supli
mentare de peste 130 miliarde lei, 
precum și o producție agricolă su
perioară prevederilor. Aceasta va 
determina noi' pași înainte în con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltate, ceea ce va înlesni 
apropierea României de nivelul sta
telor avansate ale lumii, realizarea 
mai devreme a obiectivelor crește
rii nivelului de trai.

în aceasta perspectivă, plenara 
C.C. al P.CJR. a dezbătut unele as
pecte importante ale creșterii bună
stării poporului, cum ar fi redu
cerea treptată a săptămînii de lucru 
la 44 ore începind din 1978, desfă
șurarea aprovizionării populației în 
lunile următoare și în primul se
mestru al anului viitor. îmbunătă
țirea asistenței medicale a popu
lației.

Perseverența neabătută cu care 
partidul acționează pentru realiza
rea țelului său fundamental — ridi
carea nivelului de trai al poporului 
— se vădește și în rigurozitatea cu 
care se aplică programul privind 
majorarea retribuțiilor, chiar de 
ieri, 1 noiembrie a.c., beneficiind de 
majorare, potrivit eșalonării stabi
lite, noi categorii de oameni ai 

muncii. în lumina înțelegerii re
lației indisolubile dintre rezul
tatele economice și îmbunătă
țirea continuă a nivelului de 
trai al celor mai largi pături so
ciale se impune ca fiecare om al 
muncii să acționeze cu maximă e- 
nergie și responsabilitate pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
de producție, pentru valorificarea 
superioară a rezervelor interne. în 
cuvîntarea rostită la plenară, secre
tarul general al partidului sublinia 
in acest sens că este necesară o 
abordare nouă, revoluționară, a 
problemelor eficienței economice, 
că se impune o revoluție in con
știința oamenilor muncii pentru a 
pătrunde mai adînc importanța fo
losirii intensive a tuturor capaci
tăților productive, creșterii mai ac
centuate a productivității muncii, 
introducerii susținute a progresului 
tehnic, ridicării calității produselor.

Luna care s-a încheiat a fost în 
acest sens o lună rodnică, avînd ca 
o caracteristică principală intensa 
preocupare a colectivelor de mun
că din industrie pentru îndeplinirea 

planului la toți indicatorii, recupe
rarea anumitor restanțe survenite la 
producția fizică, realizarea angaja
mentelor asumate în intrecere. Ze
cile de telegrame trimise pe adresa 
C.C. al P.C.R., personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, atestă că 
marea majoritate a județelor țării 
au îndeplinit cu mult în avans pla
nul producției industriale pe pri
mele zece luni ale anului, realizînd 
însemnate depășiri la principalii 
indicatori. Marele volum de produc
ție ce a rămas de executat în urmă
toarele două luni ale anului impune o 
și mai mare stăruință pentru ridica
rea productivității muncii, folosirea 
cu indici înalți a tuturor mașinilor 
și utilajelor, îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, valo
rificarea tuturor rezervelor de spo
rire a producției, întronarea unei 
desăvirșite ordini și discipline în 
fiecare unitate.

Energic s-a acționat in luna tre
cută și pe ogoare. în această pe
rioadă s-au finalizat practic cea 
mai mare parte a eforturilor depu
se de lucrătorii din agricultură pen
tru strîngerea recoltei de toamnă și 
pregătirea recoltei viitoare — efor
turi relevate pe larg de secretarul 
general al partidului în cuvîntarea 
rostită la marea adunare populară 
din Pitești cu prilejul „Zilei recol
tei". în ciuda condițiilor climatice 
vitrege din acest an. rezultatele sint 
bune : recolta de cereale totalizea
ză 18 milioane tone ; însemnate spo
ruri de producție au fost obținute 
in legumicultura, pomicultură, viti
cultură si zootehnie, ceea ce atestă 
că agricultura noastră dispune de 
mari rezerve. Ținînd seama de 
această realitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat oamenilor 
muncii de pe ogoare îndemnul 
însuflețitor de a acționa în conti
nuare, stăruitor, pentru a asigura 
progresul rapid al agriculturii noas
tre socialiste, folosirea rațională a 
pămintului, creșterea fertilității lor.

Viața a dovedit și dovedește ne
contenit că unul din factorii hotă- 
ritori ai bunelor rezultate din eco
nomie și, în general, din întreaga 
viață socială îl constituie dezvol
tarea continuă a democrației socia
liste, atragerea tot mai puternică a 

maselor largi la rezolvarea trebu
rilor obștești. Formînd o constantă a 
politicii partidului nostru, această 
orientare și-a' găsit o vie reflectare, 
in cursul lunii trecute, în constitui
rea Consiliului Național al Oame
nilor Muncii din industrie, transpor
turi și construcții.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită cu acest prilej a 
fundamentat amplu rolul și atribu
țiile acestui nou organism, ca și ale 
consiliilor oamenilor muncii, ca for
ma cea mai democratică de con
ducere, menită să asigure în fapt 
autoconducerea muncitorească. In- 
stituționalizarea unor importante 
foruri democratice și-a găsit 
consacrarea prin adoptarea de 
către Marea Adunare Națională a 
legii privind Congresul consiliilor 
oamenilor muncii și Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții și transporturi, 
precum și a legii privind Congresul 
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii 
țărănimi și Consiliul Național al 
Agriculturii.

Larga democrație care definește 
societatea noastră s-a evidențiat 
plenar și prin desfășurarea campa
niei electorale pentru alegerile de 
deputați in consiliile populare de Ia 
20 noiembrie. Cu profunzimea și exi
gența partinică ce îi sînt prpprii, 
secretarul general al partidului a 
dat un șir de indicații prețioase 
atit în ce privește desfășu
rarea campaniei electorale pro- 
priu-zișe, cît și activitatea de an
samblu a consiliilor populare pen
tru dezvoltarea în ritm rapid și ar
monios a tuturor județelor țării, a 
fiecărei localități. Elementul defi
nitoriu al actualei campanii electo
rale trebuie să-l constituie profun
dul caracter de lucru, mobilizarea 
tuturor forțelor — așa cum cere 
Apelul Frontului Unității Socialiste 
— pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan în întreaga eco
nomie, pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială ale fiecărei comune, oraș și 
municipiu.

în ansamblul preocupărilor pe 
care le manifestă statornic condu
cerea partidului pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, luna 
care s-a încheiat a marcat începe
rea unui nou an de studiu in invă- 
țămintul politico-ideologic de par
tid. Este un an în care se pun exi
gențe mai mari, de ordin calitativ, 
obiectivul major al întregului învâ- 
țămînt de partid constituindu-1 spo
rirea eficienței, cu alte cuvinte, a 
capacității sale de a asigura efectiv 
o mai rodnică aplicare a politicii 
partidului în toate domeniile.

Un instrument important în rea
lizarea educației socialiste a mase
lor il constituie noua lege adoptată 
de Marea Adunare Națională pri
vind normele de adresare intre ce
tățenii Republicii Socialiste Româ
nia — măsură ce a suscitat un amplu 
ecou aprobativ în cele mai largi 
pături ale societății. Folosirea în 
relațiile de muncă și de serviciu, 
în raporturile cu organele admi
nistrației de stat, cu organizațiile 
obștești a apelativului „tovarăș" și 
„tovarășă" nu reprezintă o oarecare 
problemă de limbaj; înainte de toa
te se impune a vedea conținutul 
politic al acestui termen: er ex

primă, pe de o parte, rea
litatea fundamentală a societății 
noastre, și anume faptul că oamenii 
muncii sînt deopotrivă proprietari 
ai mijloacelor de producție, produ
cători și beneficiari a ceea ce șe 
realizează, iar pe de altă parte are 
o funcție activă in propagarea spi
ritului de egalitate și intrajutorare 
între oameni.

O contribuție sporită la procesul 
de formare a omului nou va re
veni, desigur, Festivalului național 
„Cintarea României", a cărui nouă 
ediție a debutat In luna octombrie, 
încă de pe acum, din etapa de 
masă, stnt necesare eforturi serioase 
pentru ca într-adevăr să se asigure 
îmbinarea armonioasă a producției 
cu educația, a muncii cu organi
zarea educativă a timpului liber, 
astfel Incit cea de-a doua ediție a 
festivalului național Bă se înscrie cil 
un aport mai bogat, mai substanțial 
la educarea socialistă a maselor.

Octombrie 1977 va rămîne asociat 
cu un mere și însuflețitor eveni
ment al vieții noastre politice — 
respectiv aprobarea de către

Marea Adunare Națională a Imnu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, salutat cu însuflețire de 
întregul nostru popor. Simbioză în
tre o veche melodie patriotică și 
textul nou. care vorbește despre 
dragostea de patrie, despre voința 
neabătută a poporului de a trăi li
ber, de a construi pe pămîntul 
României comunismul, noul imn 
exprimă magistral acea idee fun
damentală care călăuzește perma
nent partidul în politica sa cultu
rală — valorificarea a tot ceea ce este 
valoros, progresist ca tradiție, con
comitent cu asigurarea unui puter
nic conținut socialist, exprimarea 
năzuințelor celor mai înalte ale po
porului — făurirea comunismului pe 
pămîntul patriei libere.

♦
Paralel cu bilanțul rodnic al ini

țiativelor și rezultatelor obținute pe 
plan intern. în cronica lunii care 
a trecut se impune a fi consemnată 
prezenta plină de dinamism a 
României socialiste în viata inter
națională. în concordantă cu liniile 
directoare definite de cel de-al 
Xî-lea Congres al P.C.R.. eviden- 
tiindu-se o dată mal mult legătura 
strînsă. indisolubilă, care există 
între activitatea desfășurată în 
opera de construcție socialistă si e- 
forturile îndreptate spre crearea în 
Iunie a unui climat de pace, secu
ritate si cooperare intre popoare.

Noi si noi fapte au venit să ates
te si în această lună PREOCUPA
REA STATORNICĂ A PARTIDU
LUI SI STATULUI NOSTRU 
PENTRU ÎNTĂRIREA PRIETE
NIEI SI COLABORĂRII MULTI
LATERALE CU TOATE ȚĂRILE 
SOCIAL1STF, orientare programa
tică a întregii politici externe 
românești O pregnantă ilustrare în 
acest sens o constituie participarea 
delegației de partid si guvernamen
tale a tării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fes
tivitățile organizate la Moscova cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Pe aceeași linie se în
scriu suita de manifestări consacra
te acestui eveniment care au loc în 
tara noastră, ca si recenta intîlnire 

dintre reprezentanții tineretului 
român si sovietic — toate acestea 
fiind expresii elocvente ale relații
lor frățești dintre partidele si po
poarele noastre, a căror continuă 
dezvoltare corespunde intereselor 
vitale ale construcției socialismu
lui si comunismului in cele două 
țări, cauzei generale a socialismului, 
progresului si păcii.

în același timp, schimbul de me
saje dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășii Todor Jlvkov 
si Kim Ir Sen, prilejuite de primi
rea delegațiilor militare a R.P. Bul
garia și respectiv a R.P.D. Coreene, 
dialogul pe linie de partid între re
prezentant) ai P.C.R. si conducători 
ai P.M.U.P, si U.C.I., convorbirile 
economice dintre delegații econo
mice ale țării noastre si ale
R.P. Chineze, Ungariei, Poloniei si 
R.P.D. Coreene, semnarea planului 
de colaborare culturală si științifi
că Pe următorii doi ani între Româ
nia si Bulgaria, ca si diferite alte 
vizite din si în tara noastră ale 
unor delegații de activiști de partid 
sînt tot atîtea evenimente de na

tură să ilustreze lărgirea si adînci- 
rea continuă a conlucrării cu toate 
celelalte țări socialiste.

Grăitoare expresii și-a găsit în 
cursul lunii care s-a încheiat con
secventa cu care tara noastră acțio
nează pentru EXTINDEREA RELA
ȚIILOR CU ȚĂRILE CARE AU 
PĂȘIT PE CALEA DEZVOLTĂRII 
INDEPENDENTE, CU STATELE 
NEALINIATE, CU TOATE ȚĂRI
LE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, 
ca una din direcțiile fundamentale 
ale politicii externe a României so
cialiste. în acest context, vizita pe 
care a întreprins-o în tara noastră 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat, con
vorbirile purtate cu președintele 
Nicolae Ceausescu s-au înscris ca 
un nou moment de seamă în evo
luția relațiilor prietenești româno- 
egiptene. Ilustrînd dorința comună 
de a amplifica si aprofunda colabo
rarea pe multiple planuri. Desfășu
rate într-un moment cînd pe plan 
international se înregistrează o sus
ținută activitate politico-diplomati- 
că în legătură cu căile de INSTAU
RARE A UNEI PĂCI JUSTE ȘI 
DURABILE ÎN ORIENTUL MIJ
LOCIU, convorbirile la nivel înalt 
româno-egiptene au pus in eviden
tă poziția comună a celor două țări 
în favoarea reglementării grabnice 
a conflictului arabo-israelian pe căi 
politice. în spiritul poziției sale 
bine cunoscute. România s-a pro
nunțat si cu acest prilei pentru re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului 
din 1967. rezolvarea problemei po
porului palestinian in conformitate 
cu aspirațiile sale legitime — in
clusiv prin crearea unui stat pales
tinian liber și independent — asi
gurarea independenței și suveranită
ții tuturor statelor din regiune.

Pe aceeași linie a dezvoltării le
găturilor cu țările în curs de dez
voltare. convorbirile pe cure 
tovarășul Nicolae Ceausescu le-a 
avut în această perioadă cu de
legația militară din Republica 
Populară Angola, cu personalități 
politice și parlamentari din Peru, 
India, Malayezia etc. au marcat noi 
contribuții la extinderea conlucră

rii cu țările respective, atît pe plan 
bilateral, cit si pe arena internațio
nală, pentru lichidarea subdezvol
tării si edificarea unei noi prdini 
economice internaționale.

Totodată, corespunzător cerințelor 
coexistentei pașnice, țara noastră a 
acționat si acționează pentru AM
PLIFICAREA RAPORTURILOR CU 
TOATE STATELE LUMII, INDI
FERENT DE ORÎNDUIREA LOR 
SOCIALĂ, luna care a trecut con- 
semnînd, in acest sens, acțiuni va
riate cum ar fi vizitele in țara 
noastră a lui Edward Heath, fost 
prim-ministru al Marii Britanii, a 
ministrului comerțului al Turciei, a 
ministrului de interne al Italiei, 
convorbirile economice între repre
zentanți ai țării noastre și ai
S.U.A. și R. F. Germania, sem
narea acordului rom&no-canadian 
de cooperare in domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașni
ce, vizita in Franța a delegației 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România-Franța.

Ampla activitate internațională a 
României socialiste si-a găsit sem

nificative concretizări si în prezen
ta la București, in această perioa
dă. a mai multor delegații ale unor 
partide comuniste si muncitorești, 
ca. de pildă, delegațiile Partidului 
Comunist Portughez, Partidului Co
munist din Grecia (interior). Parti
dului Comunist din Belgia, precum 
si în convorbirile pe care reprezen
tanți ai partidului nostru le-au avut 
in timpul vizitelor efectuate in 
Franța si Italia, sau cu prilejul par
ticipării la Congresul P.C. din Ja
ponia — toate la un loc punind în 
lumină AMPLITUDINEA LEGATU
RILOR DE STRÎNSĂ SOLIDARI
TATE ALE PARTIDULUI NOSTRU 
CU CELELALTE DETAȘAMENTE 
ALE MIȘCĂRII COMUNISTE SI 
MUNCITOREȘTI, CU TOATE 
FORȚELE ÎNAINTATE ALE CON
TEMPORANEITĂȚII.

în cadrul sesiunii ADUNĂRII 
GENERALE A ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE s-au înche
iat dezbaterile de politică generală, 
cea de-a doua parte a sesiunii fiind 
consacrată abordării concrete. în 
diferite comitete si în plenară, a 
punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
Ca si la precedentele sesiuni, si în 
prezent România se manifestă 
ca un participant activ, pornind de 
la importanta deosebită ce revine 
organizației în abordarea si soluțio
narea echitabilă a marilor chestiuni 
care confruntă omenirea. Acestui 
obiectiv îi răspund pe deplin ini
țiativele si eforturile perseverente 
ale tării noastre pentru creșterea 
rolului si eficientei O.N.U. in viata 
internațională, initiative si eforturi 
care s-au bucura*  de un larg ecou 
international. La acsastă sesiune 
România se numără printre iniția
torii sau coautorii a importante 
puncte de Pe ordinea de zi în Pro
blemele dezarmării, instaurării unei 
noi ordini politice si economice, li
chidării oricăror forme de domina
ție. întăririi păcii si securității In
ternationale. în multe din recoman
dările propuse în legătură cu toate 
aceste chestiuni in cadrul dezbate
rilor de politică generală, ca si in 
luările de poziție în diferite comi
tete. se regăsesc, sub o formă sau 
alta, idei si soluții susținute con- 

aecvent de tara noastră, ceea ce 
demonstrează realismul si vitalita
tea lor, faptul că orientările prin
cipale ale politicii externe româ
nești Se află într-o deplină concor
dantă cu cerihțele esențiale ale 
contemporaneității.

Evenimentul politic dominant pe 
planul Europei si desigur cu 
ecouri si implicații depășind cadrul 
continentului l-a constituit, in luna 
care a trecut, ÎNCEPEREA REU
NIUNII GENERAL-EUROPENE 
DE LA BELGRAD — prima după 
semnarea Actului final de, la Hel
sinki — de la care popoarele euro
pene așteaptă un puternic impuls 
pentru transpunerea în viată a pre
vederilor acestui document, pentru 
înaintarea pe calea edificării secu
rității europene. în cadrul dezba
terilor, România a reafirmat nece
sitatea ca reuniunea de la Belgrad 
să facă nu numai o retrospectivă 
a ceea ce s-a întreprins după Hel
sinki, ci, mai ales, să examineze 
noi măsuri concrete, menite să de
termine progrese reale in ce pri
vește extinderea colaborării econo
mice, tehnico-științifice. lărgirea 
schimburilor de autentice valori 
spirituale intre națiuni, soluționarea 
problemelor cu adevărat umanitare 
care preocupă popoarele continen
tului. O importantă majoră pre
zintă, asa cum a susținut în mod 
consecvent tara noastră, adoptarea 
de măsuri efective pe linia dezan
gajării si dezarmării militare, fără 
de care nu sînt de conceput o rea
lă destindere si securitate pe conti
nent. în acest sens. România a pre
zentat în fata reuniunii un cuprin
zător program de acțiune, incluzind 
propuneri concrete, realiste, de na
tură să stimuleze procesul de edi
ficare a securității europene.

Pentru procesele pozitive ce își 
croiesc drum pe arena internațio
nală sînt semnificative EVOLU
ȚIILE DIN SPANIA, unde forțele 
politice din „arcul constituțional", in
clusiv partidul comunist, au reali
zat un amplu acord economic si po
litic vizind combaterea crizei eco
nomice prin care trece tara, înfăp
tuirea unor reforme cu caracter so
cial si politic, de natură să stimu
leze continuarea procesului de de
mocratizare. încheierea acestui 
acord demonstrează, o dată în plus, 
justețea politicii forțelor de stingă 
din tară, a pozițiilor promovate de 
partidul comunist, care a susținut 
si susține ciț consecventă că înfrun
tarea problemelor aflate astgzi hi 
fata tării. în cadrul procesului com
plex de democratizare, nu est? po
sibilă fără cooperarea tuturor par
tidelor si forțelor politice reprezen
tate în parlament.

în contrast cu evoluțiile pozitive 
înregistrate în ansamblul vieții in
ternaționale. o legitimă îngrijorare 
stîrnește în rindul opiniei publice 
AGRAVAREA SITUAȚIEI DIN 
AFRICA DE SUD, unde autorită
țile au declanșat un nou val de 
măsuri represive, care au stirnil 
ample reacții de protest pe plan 
internațional. Puternica condamnare 
în cadrul Consiliului de Securitate 
a noilor fărădelegi ale autorităților 
de la Pretoria a fost urmată de a- 
doptarea de către unele guverne occi
dentale a unor măsuri de interzicere 
a vînzărilor de arme către R.S.A.

★
Evenimentele din această lună au 

adus noi ilustrări ale mutațiilor 
profunde intervenite în viata inter
națională. Reprezintă, desigur, un 
motiv de vie satisfacție faptul că, 
în marile probleme ale actualității, 
rezolvările spre care tind să se 
cristalizeze consensuri coincid. în 
linii generale, cu soluțiile pentru 
care militează, prin întreaga sa po
litică externă. România socialistă, 
în aceasta găsindu-se unul din iz
voarele înaltului prestigiu de care 
tara noastră se bucură pe toate me
ridianele lumii.

loan ERHAN 
Radu BOGDAN



I

SC/NTEIA — miercuri 2 noiembrie 7977
♦

PAGINA 3

„Sintem bucuroși și mîndri 
de ceea ce s-a construit în 
cartier; să facem dovada 

că știm să ne 
autogospodărim"

— Mă uit in sală si văd 
că sintem aici, la Drima 
noastră întîlnire de lucru 
cu cele două candidate, oa
meni care ne cunoaștem, 
pentru că sint nrezenti o 
bună narte din cetățenii 
care s-au dovedit întot
deauna harnici gospodari 
ai cartierului. Știm bine ce 
am făcut oină acum. Știm 
bine ce mai avem de făcut 
în continuare. Dar acum, 
cînd inceoem să ne întoc
mim programul nent.ru 
noua legislatură, e bine ca. 
din experiența proprie. să 
nu uităm un lucru : mă
sura realizărilor viitoare o 
vor da munca noastră, a 
cetățenilor, fantele noastre. 
Iar aceasta înseamnă să 
fim exigenti atît cu alții, 
cu activitatea organelor de 
snecialitate ale consiliului 
popular al sectorului si. de
sigur. cu viitorul deputat, 
dar în nrimul rind cu noi. 
cei ce vom beneficia de 
proiectele ne care ne pro
punem să le realizăm...

O intervenție din multe 
altele de la intilnirea care 
a avut loc ieri după-amia- 
zâ între cetățenii din cir
cumscripția electorală nr. 
16 din sectorul 4 al Capi
talei si cele două candidate 
— Georgeta Chivu. munci
toare la întreprinderea de 
ace de tricotat, si Ioana 
Motoc, muncitoare la în
treprinderea ..Mirai".

Am încenut cu aceste 
rînduri pentru că o aseme
nea reflecție — rostită de 
pensionarul Lazăr Sintie. 
cunoscut în cartier ca un 
om care. în ciuda argintiu
lui de la timpie. n-are 
odihnă cînd este vorba de 
rezolvarea unei probleme 
de interes obstesc — ni s-a 
părut că exprimă un mod 
de a gindi si a acționa ce 
se anunță deosebit de rod
nic pentru toate întilnirile 
din actuala campanie elec
torală. pentru noile fapte 
si împliniri ale întregii le
gislaturi viitoare. /

Din tot ceea ce s-a spus 
în cadrul acestei nrime 
întîlniri. am notat nu
meroase date si fante care 
vorbesc despre cetățean si 
răspunderea sa pentru mo
dul in care este gospodărit 
cartierul si orașul în care 
locuiește. Am notat date si 
fante ce pot sugera ele 
singure dimensiunile pre
facerilor pe care le-a cu

REPORTERI ȘI CORESPONDENȚI AI „SCÎNTEII" 
PREZENȚI IERI LA PRIMELE ÎNTÎLNIRI 

RELATEAZĂ:

„Chiar de mîine să trecem 
la realizarea obiectivelor
pe care ni le propunem"

o UN TABLOU BOGAT ÎN REALIZĂRI 
PE TOATE PLANURILE, CU OBIEC
TIVE ȘI MAI ÎNDRĂZNEȚE mo
bilizează energiile întregului popor la 
înfăptuirea Programului partidului, a 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres.

• PARTICIPARE AMPLĂ-dovada inte
resului viu pe care alegătorii îl manifestă 
pentru dezvoltarea economică și socială, 
pentru toate problemele ce stau în fața 
localităților lor și a întregii țări.

• DEZBATERI PROFUND DEMO
CRATICE, concrete, analize exigente, 
critici și numeroase propuneri.

• ANGAJAMENTE care îmbogățesc pro
gramele de lucru ale consiliilor populare 
în viitoarea legislatură.

Două cooperatoare frun
tașe. Elena Teodorescu si 
Didina Beienaru. două en
tuziaste activiste De tărim 
obstesc. amîndouă candi
date pentru alegerile de 
deputati in consiliul popu
lar al comunei Veresti. Ju
dețul Suceava, s-au intîlmt 
ieri cu alegătorii din cir
cumscripția electorală nr. 1.

— Se știe că in următorii 
trei ani. ca urmare a rea
lizărilor de oină acum, dar 
si a celor viitoare, comuna 
noastră va deveni oraș — 
spunea in cuvîntul său 
muncitorul Dumitru Acăli- 
nei. Pînă acum, in actuala 
legislatură, s-au construit 
două blocuri cu 40 de 
apartamente, o grădiniță 
cu 120 de locuri, iar in cu- 
rînd se va da in folosință 
noul sediu al poștei. Este 
de datoria noastră să pu
nem mai cu nădeide umă
rul alături de constructori 
la înălțarea. în perioada 
următoare. a celorlalte 
blocuri, prevăzute în plan, 
a scolii cu 16 săli de clasă, 
cu laboratoare si ateliere, 
a dispensarului uman si a 
băii comunale. Convins 
fiind că exprim dorința 
tuturor de a sprijini înfăp
tuirea acestor obiective, 
propun ca în programul 
activității edilitar-gospodă- 
resti pentru viitoarea le
gislatură. ele să fie defal
cate. pe fiecare circum
scripție in parte, pentru a 
se măsura, dacă pot snune 
asa. exact ce lucrări anu
me si la ce valoare se ri
dică acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică.

Că oamenii -muncii din 
Veresti sînt hotăriti să 
pa.-ticipe cu însuflețire la Gh. PARASCAN

La Întîlnirea cetățenilor cu candidații lor din circumscripția electoraid nr. 16. sectorul 4 din Capltald

noscut în ultimii ani 
această eircumscrintie din
tre zona soselei Mihai Bra- 
vu si Vitan. situată in ime
diata apropiere a marelui 
cartier bucurestean Balta 
Albă. Aici. în ultimii trei 
ani. au fost constrtiite un 
ansamblu de locuințe ce 
însumează 800 de aparta
mente. 2 600 mp spatii co
merciale. o cresă. au fost 
asfaltate numeroase străzi, 
s-au executat importante 
lucrări pentru extinderea 
rețelei de termoficare. in 
toate acestea regăsindu-se 
în chip firesc si contribu
ția directă a cetățenilor, 
care au înțeles că. in plin 
șantier, trebuie să fie tot 
timpul nrezenti ne șantie
rele lor gospodărești : ia 
amenaiarea zonelor verzi 
din iurul blocurilor, la as
faltarea aleilor, la curățe
nia străzilor, la plantatul 
arbuștilor si florilor din 
nronria lor răsadniță, la 
buna organizare a activită
ții din unitățile comerciale 
si de prestări de servicii 
s-a.m.d. I-am ascultat vor
bind despre toate acestea 
De Dumitru Vasilescu. pre
ședintele comitetului de 
cetățeni, ne maistrul Ale
xandru Teodorescu. de la 
întreprinderea de ace de 
tricotat, ne Raveca Dobre. 
din partea comisiei de fe
mei. pe inginerul Petre 
Răducănescu si oe alti 
participanti la întîlnire. Pe 
bună dreptate. toti sint 
mîndri de ceea ce au rea
lizat. Dar In același timp, 
asa cum spuneam la 
început, ei au tinut să 
sublinieze că puteau rea
liza ntai mult, că unele dir 
propunerile lor. care nu 
si-au găsit împlinirea in 
actuala legislatură, trebuie 
să stea incă de oe acum 
pe agenda de lucru a celor 
două candidate, pentru a fi 
finalizate cit mai repede. 
Si acest lucru este De de
plin posibil, deoarece este 
vorba de o seamă de lu
crări gospodărești — ame
naiarea de locuri de ioacă 
pentru copi.i. înfrumuse
țarea si curățenia străzilor, 
buna întreținere a locuin
țelor. a căror înfăptuire de
pinde în bună măsură de 
cetățeni, de spiritul lor gos
podăresc.

Dumitru TIRCOB

procesul de sistematizare, 
de înfrumusețare si bună 
gospodărire a localității — 
si. odată cu aceasta, la îm
bunătățirea propriului ni
vel de viată — o atestă si 
intervenția Veronicăi Mo- 
ghelnitchi. președinta co
mitetului comunal al fe
meilor : ..Este adevărat, co
muna noastră a ocupat, 
anul trecut, locul 1 t>e ju
deț in întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețare si 
bună gospodărire, dat posi
bilitățile noastre sînt mult 
mai mari, si va trebui ca. 
de acum încolo, să ne mă
surăm si cu alte localități 
fruntașe din alte iudele 
ale tării".

— Intr-adevăr. asa e. 
snunea la întîlnire electri
cianul Viorel Mesinschi. 
Avem De teritoriul comu
nei o topitorie de in si 

■cînepă. o puternică între
prindere de creștere si in- 
grăsare a porcilor, o între
prindere modernă de pro
ducere a nutrețurilor com
binate. ferme ale I.A.S. si 
alte unităti agro-industria- 
le. Multi dintre noi lucrea
ză în aceste unităti. au 
diferite calificări si pot 
să-si aducă, mult mai mult 
ca Dină acum, contribuția 
la tot ceea ce programul 
de lucru al consiliului 
popular prevede să se rea
lizeze in următorii ani. La
urma urmelor, este întru 
totul firesc ca noi toti. 
care facem parte din rîn- 
dul personalului muncitor 
din industrie, să fim pri
mii si la activitatea de 
dezvoltare urbană a co
munei.

„Să întărim controlul 
oamenilor muncii!"

Sala de ședințe a circum
scripției nr. 15 din Cluj- 
Napoca era — cum se spu
ne — plină ochi. îm
preună cu actualii can
didați în alegeri — ihg. 
Mircea Urcan. directo
rul întreprinderii mecanice 
pentru agricultură si indus
trie alimentară, si Alexan
dru Grigore. lnginer-șef la 
întreprinderea de construc
ții căi ferate — cetățenii au 
vorbit pe larg despre dez
voltarea unităților econo
mice de pe teritoriu, cum 
sint „Someșul" si „Farmec" 
unde lucrează fete tinere. 
La ambele întreprinderi a 
crescut mult numărul locu
rilor de muncă si tocmai 
de aceea în actuala legisla
ție s-a construit aici un că
min cu 300 de locuri pentru 
nefamilisti. A luat ființă și 
un grup școlar, pentru con
strucții de mașini. înzes
trat cu laboratoare, inter
nat. cantină. S-au moderni

zat străzile Paris. Moricz 
Zsigmont, Barbusse. Scor- 
tarilor etc.

—La toate aceste înfăp
tuiri. a spus Aron Cheșa, 
am pus si noi, cetățenii, 
umărul, i-am ajutat pe con
structori să finalizeze lu
crările. Știti cu totii că prin 
contribuția cetățenilor in 
bani si in muncă s-au exe
cutat din 1975 pînă acum, 
în acest cartier, lucrări în 
valoare de circa 1 milion 
lei. Pentru perfecționarea 
activității unităților comer
ciale din cartier, a unități
lor sanitare, a celor mește
șugărești. controlul nostru, 1 
al cetățenilor, va trebui fă
cut mai sistematic, mai ri
guros. De asemenea, in vii
tor trebuie să punem accent 
mai mult pe întreținerea 
străzilor, a parcurilor, pe 
gospodărirea acestora.

„Punînd toți umărul, 
vom înfăptui programul 
pe care îl dezbatem"
„Ca poartă de Intrare in 

municipiul Tîrgu Jiu, în a- 
celași timp, ca localitate 
învecinată puternicei plat
forme industriale de la Ro- 
vinari, comuna Drăgutești 
cunoaște pe multiple pla
nuri un accentuat ritm de 
urbanizare. Astfel, circa 80 
la sută din locuitorii- săi 
lucrează in sectoare indus
triale : minerit, materiale 
de construcție, industria 
lemnului. Acest fapt nu 
impietează desfășurarea cu 
bune rezultate a activității 
în cele două cooperative a- 
gricole de producție. Dim
potrivă. In anul in curs s-au 
obținut, spre exemplu, cele 
mai mari recolte de grîu și 
de porumb de pînă acum. 
Și aceasta pentru că mun
citorii nu uită că sint cetă
țeni ai comunei, că trebuie 
să pună umărul la soluțio
narea tuturor problemelor 
ce privesc Înflorirea locali
tății in care trăiesc : fie 
că-i vorba de agricultură, 
de înfrumusețarea satelor, 
a propriilor gospodării. Fi
rește, mai sînt incă multe 
de realizat". Aceste cuvinte 
au fost spuse de tovarășul 
Constantin Dinu, primarul 
comunei, la intilnirea ale
gătorilor din circumscrip
ția nr. 1 cu candidații lor.

Cetățenii din această cir
cumscripție au participat 
activ la construirea unei 
școli moderne cu 8 săli de 
clasă și a unui atelier-școa- 
lă, la modernizarea dispen
sarului uman, amenajarea 
unei baze sportive și altele. 
Înscriind numai in acest an 
o contribuție valorică de 
peste 1 300 lei pe locuitor. 
Așa cum a reieșit din pro
gramul expus de reprezen
tantul consiliului comunal

„Putem și trebuie să
ne gospodărim mai bine 

orașul"
La intilnirea candidatilor 

Stefan Wolf, directorul în- 
treDrinderii de reteTă elec
trice Brasov, si Richard 
Dressnandt. profesor la li
ceul cu limba de predare 
germană ..J. Honterus". cu 
alegătorii din circumscrip
ția electorală nr. 54 din 
Brașov, in centrul dezbate

Ideea întăririi controlu
lui oamenilor muncii în 
sectorul serviciilor, precum 
și a participării la buna 
gospodărire a cartierului a 
revenit și în cuvîntul altor 
participanti. între care și 
Vasile Ciobanu. care spu
nea : „Noi. cetățenii, mai 
avem încă multe de făcut, 
mai ales pe linia înfrumu
sețării străzilor, a curților, 
a grădinilor, pentru a ne 
crea o ambianță cît mai 
plăcută. Unele lucrări le-am 
putea face chiar în zilele 
ce urmează".

Mai multi vorbitori, prin
tre care Nicolae Ariton. 
Tbvi Stefan și C. Grigore. 
au apreciat faptul că-pen
tru viitor se prevede 
construcția unul cămin 
cu încă 200 locuri pen
tru muncitoarele între
prinderii de tricotaje ..So
meșul". un altul cu 300 de 
locuri pentru muncitoarele 
de la întreprinderea de 

produse cosmetice, o can
tină, spatii comerciale. A 
început construcția unui 
mare ansamblu de locuințe 
în Piața Mărăsti. în care 
vor fi deschise școli, gră
dinițe. creșe. cinematograf. 
Se vor moderniza străzi, 
se vor crea noi spatii verzi.

Cei doi candidați în ale
gerile de la 20 noiembrie, 
atenti la sugestiile cetățe
nilor, si-au notat cu grijă 
în carnete toate problemele 
ridicate pentru a le discuta 
cu edilii municipiului, ur- 
mînd ca la viitoarele întîl
niri să dea răspunsurile cu
venite, să alcătuiască încă 
de oe acum planuri con
crete de acțiuni cetățe
nești.

Al. MUREȘAN

al Frontului Unității Socia
liste, pe viitor sint prevă
zute alte obiective impor
tante : construirea unui 
nou local pentru creșă și 
grădiniță, a unui complex 
comercial, introducerea ter- 
moficării și altele. Toate 
acestea, pe fondul unor am
ple acțiuni de sistematizare 
a localității și a teritoriu
lui agricol, de ridicare eco- 
nomico-organizatorică 'a 
cooperativelor agricole de 
producție.

„Nu trebuie să pierdem 
din vedere, spunea tovară
șul Gheorghe Pușcu, direc
torul școlii generale, că a- 
ceste obiective nu sînt doar 
ale consiliului popular, ale 
deputaților. Ele ne privesc 
în egală măsură pe fiecare 
dintre noi, ca locuitori, ca 
gospodari ai comunei. O- 
rientarea spre cele două 
candidate, Elisabeta Popes
cu și Lucica Negrea — am
bele cooperatoare. femei 
harnice, bune organizatoa
re, cu influență în rîndul 
cetățenilor — constituie un 
cîștig, avînd garanția că, 
indiferent cine va fi ales 
deputat, va avea un rol 
important în mobilizarea 
noastră la înfăptuirea pro
gramului ce ne-a fost pre
zentat".

în celelalte luări de cu- 
vînt, alegătorii — țărani 
cooperatori, muncitori, me
canizatori, cadre didactice 
și sanitare — au venit cu 
noi sugestii și propuneri, 
menite să îmbunătățească 
programul de perspectivă 
și s-au angajat să răspun
dă cu hotârîre chemărilor 
consiliului popular la toate 
acțiunile organizate.

Dumitru PRUNA

rilor. asa cum era si fi
resc au stat problemele 
concrete ale gospodăririi si 
înfrumusețării circumscrip
ției nr. 54. ale cartierului 
„Steagul roșu" din care 
face parte. A fost un dia
log rodnic, viu. soldat cu 
numeroase propuneri, su
gestii. angajamente. Refe- 

rindu-se la unele aspecte 
legate de gospodărirea si 
înfrumusețarea Brașovului, 
cetățeanul Hans Gdbbel a 
spus : „Ne bucură pe toti 
faptul că în ultimii ani în 
orașul nostru s-au reali
zat lucruri minunate, la 
care si cetățenii Brașovu
lui au adus o contribuție 
importantă. Dar noi dorim 
ca Brașovul să arate mai 
bine gospodărit, mai fru
mos. Vrem ca Brașovul să 
se situeze din nou De un 
loc fruntaș în întrecerea pe 
tară. Cred că acesta trebuie 
să constituie unul din o- 
biectivele majore ne cate 
să-l atingem. Or. la acest 
lucru trebuie să ne adu
cem. cu mic. cu mare, fie
care din noi contribuția". 
Cetățeanul Ion Meteș s-a 
referit la realizările înre
gistrate în ultimii ani pe 
liniă îmbunătățirii nivelu
lui de trai al populației. 
„Este suficient să privim în 
iurul nostru. S-au ridicat 
aici locuințe care adăpos
tesc o populație apropiată, 
de cea De care o avea 
Brașovul în urmă cu 30—40 
de ani. Datoria noastră este 
să păstrăm acest car
tier cît mai frumos, să-l 
gospodărim cît mai bine.

Vorbitorul a solicitat vii
torului deputat să intervi
nă . pe lingă consiliul 
popular pentru a iniția u- 
nele măsuri in direcția di
versificării rețelei comer
ciale. în asa fel ca cetă
țenii să găsească mărfurile 
de cerere curentă în car
tier. să nu fie nevoiti să 
se deplaseze pentru ele 
pînă în centrul Brașovului.

Alexandru Văcărescu,

„întilnirile deputatului 
cu alegătorii 

să fie permanente"
La întîlnirea alegătorilor 

din circumscripția electora
lă nr. 44 a Consiliului popu
lar municipal Buzău cu 
candidații Ion Nicolae. 
sudor, si Alexandru Moră- 
rescu. operator chimist. 
evocînd rezultatele foarte 
bogate ale activității din 
precedenta legislatură, 
muncitorul Chivu Manola- 
che a arătat că realizărilor 
de pînă acum li se vor a- 
dăuga altele mult mai bo
gate, dacă toti locuitorii 
vor participa din plin la 
materializarea programului 
propus, dacă viitorii depu
tati vor ști să mobilizeze 
masele, iar ei înșiși să fie 
în fruntea tuturor acțiuni
lor cetățenești. Tocmai in 
acest sens pensionarul Mi- 
rică Ionescu a semnalat in 
cuvîntul său o serie de 
lipsuri manifestate în acti
vitatea deputatului căruia 
i ș-a încredințat mandatul 
la trecutele alegeri șl în 
primul rind inconsecvența 
lui în dialogul cu cetățenii, 
în antrenarea lor Ia trebu
rile gospodărești, fapt care 
a frînat realizarea lucrări
lor de interes obștesc din 
cartier. „Numai o partici
pare efectivă, o conlucrare 
permanentă cu obștea, spu
nea tovarășul Chivu Mano- 
lache, va duce la materia
lizarea observațiilor, suges
tiilor și propunerilor cetă
țenilor si. pe această cale, la 
creșterea rolului lor in au- 
togospodărirea cartierului. 
Indiferent cine va ti ales 
deputat. întregul colectiv 
de muncă de la în
treprinderea noastră va 
contribui cu însuflețire la 
lucrările de gospodărire și 
înfrumusețare a cartieru

„La viitoarea întîlnire, 
peste o săptămînă, 
alegătorii vor primi 

răspunsuri la propunerile 
făcute"

La Școala generală nr. 2 
din Satu Mare s-a desfă
șurat ieri adunarea electo
rală din circumscripția nr. 
22. în cadrul căreia s-au 
întîlnit cu cetățenii cele 
două candidate desemnate 
pentru viitoarele alegeri 
de la 20 noiembrie. Mun
citoarele Kecskes Măria si 
Heres Eva de la întreprin
derea „Tricotex" sînt mun
citoare cunoscute de cetățe
nii din această circumscrip
ție pentru hărnicia si SDi- 
ritul de răspundere la lo
cul de muncă. în activita
tea obștească. După ce au 
prezentat tabloul realizări
lor social-economice din 
municipiul Satu Mare si 
din circumscripție. în ac
tuala legislatură. ca si 
perspectivele însufletitoare 
pentru Viitorii ani. cele 
două candidate au purtat 
un viu si fructuos dialog 
de lucru cu alegătorii. în 
cuvîntul lor. aceștia au 
completat programul de 
măsuri care le-a fost pre
zentat cu numeroase pro
puneri valoroase. Astfel, 
prof. Ioan Vantiu. directo
rul scolii, a propus ca pen
tru viitoarele construcții 
școlare să se elaboreze 
proiecte noi. substantial 
îmbunătățite fată de cele 
din 1960. folosite si in nre- 
zent. dar care sint depășite 
de exigentele actuale ale 
invătămîntului. Vorbitorul 
a orecizat că oroounerea 
sa — care, desigur, trebuie 
adusă la cunoștință Minis
terului Educației si învătă- 
mintului — are în vedere, 
intre altele, construirea de 
scoli in care să se prevadă 
si spatii adecvate Dentru 
ateliere de practică produc
tivă.

In cuvîntul lor. cetățenii 
Gh. Tulbure și Ilie Hăi- 
neală au făcut propuneri 
concrete privind folosirea 
mai judicioasă a unor spa
tii din circumscripție, ac
tualmente fără întrebuința

Dumitru Mesca si Mihal 
Vlad au apreciat că Brașo
vul poate si trebuie să de
vină un oraș mai curat, mai 
frumos, acest obiectiv tre
buie să-l urmărească cu 
prioritate viitorul consiliu 
popular al municipiului, 
deoutatii. Tovarășa Paula 
Olan s-a referit la un as
pect care va trebui să se 
găsească mai mult în aten
ția organelor locale, acela 
al poluării mediului încon
jurător.

Cetățenii au făcut nu
meroase propuneri privind 
Inițierea unor acțiuni cu 
caracter gospodăresc, anga- 
iîndu-se să contribuie la 
realizarea unor lucrări atît 
bănește, cit si prin mun
că voluntară. In partea a 
doua a dezbaterilor, cei 
doi candidați • au dat răs
punsuri unora din pro
blemele ridicate de ce
tățeni. De asemenea, ei 
au prezentat direcțiile prin
cipale (programul de mă
suri) ale consiliului popu
lar municipal pentru pe
rioada următoare, pro
gram bogat, care va ridica 
pe o treaptă superioară 
activitatea edilitar-gosnodă- 
rească si urbanistică a Bra
șovului, refiectîndu-se in 
ridicarea si mai accen
tuată a nivelului de trai 
al oamenilor muncii din 
municipiul Brașov. Cetă
țenii s-au angajat la rîndul 
lor să-si aducă contribuția 
în mai mare măsură la 
transpunerea in viată a 
obiectivelor prevăzute în 
progam.

Nicolae MOCANU

lui. la întronarea unei or
dini desăvîrșite in ceea ce 
privește gospodărirea spa
tiilor comerciale si a in
cintelor lor. la sporirea 
zestrei vegetale a parcului 
din, cartier, la executarea 
unor lucrări tehnice". în 
intervențiile lor. alegătorii 
Daniel Ion și Ion Constan
tin au subliniat faptul că 
în ultimii trei ani au apă
rut în cartier o serie de a- 
șezăminte edilitare moder
ne. au insistat asupra ce
rinței ca toti locuitorii să 
pună umărul, să ajute ca 
noul complex comercial 
aflat în construcție să fie 
dat în folosință cît mal 
repede. „Dacă vrem — și 
vrem — să devenim un 
cartier fruntaș în acțiunea 
de bună gospodărire — 
spunea Ion Constantin — 
propun să trecem efectiv 
la acțiune. începînd de 
mîine. fără a aștepta ale
gerea deputatului".

Natalia Ladariu a expri
mat angajamentul femei
lor din cartier de a trece 
neîntîrziat la mai buna 
gospodărire a cresel. iar 
filatoarea Filofteia Tănase 
s-a angajat, în numele lo
catarelor căminului de ne
familisti al filaturii, să con
tribuie la amenajarea cît 
mai plăcută a acestei in
stituții. la întreținerea ei.

Intervențiile celor doi 
candidați în întîlnirea cu 
alegătorii au subliniat că. 
indiferent care va fi ales, 
fiecare va acționa în spiri
tul celor propuse de alegă
tori, în primul rind ca ce
tățeni ai cartierului.

Mihal BÂZU

re. centru amenajarea de 
terenuri de sport si de ioa
că pentru eonii. Totodată, 
ei au formulat critici — 
susținute si de alti vorbi
tori — la adresa indiferen
tei de care dau dovadă 
conducerile I.C.S.A.P. si 
Centrului sanitar antiepide
mic fată de insalubritatea 
unor localuri de consum 
din oraș. Soluția ideală este 
ca în aceste localuri, cu to
tul necoresounzătoare des
tinației actuale. să fie 
amenajate o librărie sau un 
magazin de lactate. Cetățe
nii Szabo Laios si Szteklacs 
Cornelia au adresat, la rîn
dul lor. critici serioase 
Exploatării de gospodărie 
locatiyă. care, deși e orga
nizată pentru gospodărire, 
nu se achită conștiincios de 
obligațiile legale, nu e re
ceptivă la sugestiile si pro
punerile cetățenilor. Dinco
lo de propunerile si criti- 
cile formulate, se cuvine 
subliniat numitorul comun 
al luărilor de cuvînt din 
această adunare : toti ale
gătorii au susținut necesi
tatea ca cetățenii circum
scripției să se autogosDodă- 
rească mai bine, să parti
cipe în mai mare măsură 
la lucrările de înfrumuse
țare a cartierului. Delega
tul consiliului municinai al 
Frontului Unității Socialis
te. împreună cu cele două 
candidate au asigurat ce
tățenii că Dronunerile lor 
vor fi analizate si dezbă
tute cu toată atentia si vor 
fi cuprinse în orogramul de 
măsuri care vor nrinde 
viată atît în viitorul aoro- 
oiat. cît si De parcursul vii
toarei legislaturi. Următoa
rea întîlnire cu cetățenii a 
celor două candidate va 
avea loc Ia 8 noiembrie, 
dată pînă la care alegătorii 
vor primi răspunsuri clare 
cu soluțiile adoptate De 
marginea propunerilor fă
cute.

Octav GRUMEZA

nent.ru


PAGINA 4 SCÎNTEIA — miercuri 2 noiembrie 7977

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

faptOC
IDIVERS

Theodor
Aman
la Bîrlad

I
I
I
I

pePrintre obiectele de artă 
care le deținea familia Boldeanu 
din municipiul Birlad au fost 
identificate și un număr de 4 
lucrări ale lui Theodor Aman. 
Toate cele patru tablouri da
tează din perioada anilor 1870— 
1875. Specialiștii din cadrul Ofi
ciului județean Vaslui al patri
moniului cultural național și 
profesorul 1. Mancaș. de la 
Muzeul județean Vaslui, apre
ciază că cele 4 lucrări, intitulate 
„Surugiu — sanie cu înaintași", 
„Țigan cu foaie", „Un cerșetor", 
„Frumoasa țărancă", reprezintă 
o contribuție deosebit de impor
tantă la întregirea fondului de 
artă cunoscut pină acum 
semnătura marelui pictor.
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zînelor" I
vremuri 

frumoase 
erau as- 
ai năvă

Cert este 
sînt cu 
are un 

poate fi 
zdra-

Se spune că numele comunei 
Cămărzana (Satu Mare) provine 
de la „Cămara zînelor". semni- 
ficînd locul unde, în 
străvechi, eele mai 
fete ale Tării Oașului 
cunse de ochii lacomi

■ litorilor. La Cămărzana se află 
' și astăzi un martor al. acelor 

zbuciumate vremuri. Este vorba 
de un tei, a cărui vîrstă matu
salemică este apreciată la 600 de 
ani, iar după unii specialiști ar 
fi chiar de 700 de ani. 
că dimensiunile sale 
adevărat gigantice : 
trunchi care cu greu . 
cuprins de 5—6 oameni 
veni, o Înălțime de peste 30 me
tri. iar diametrul coroanei de 25 
metri. Intrucît în interiorul bă- 
trînului tei se află o soorbură 
uriașă, primarul comunei. Vasile 
Bolde, îngrijorat, se adresează 
și pe această cale factorilor res
ponsabili de ocrotirea monu
mentelor naturii pentru a se 
pronunța asupra procedeelor 
prin care să fie oprită eroziu
nea falnicului arbore. Sperăm 
să primească și răspunsul aș
teptat
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„Mica 
enciclopedie 
unică"
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Fondul de carte al Bibliotecii 
județene Timiș s-a îmbogățit cu 
o lucrare pe cît de interesantă, 
pe atît de originală. Este vorba 
de „Mica enciclopedie unică“, 
elaborată de profesorul timi
șorean Nicolae Mioc, căreia' i-a 
dedicat 40 de ani din ' viață, 
„încă din 1936, cind aveam 26 de 
ani — ne spune el — nu a fost 
ziar, revistă, almanah sau ca
lendar tipărite în țara noastră 
pe care să nu-1 fi răsfoit și 
din care să nu fi reținut cele 
mai interesante date, fapte și 
referiri la literatura română 
și universală, oameni de seamă 
români și străini, sărbători 
populare, probleme juridice, di
plomație, sănătate, sfaturi prac
tice etc. In total, lucrarea are 
7 000 de pagini de format 
normal". Pentru laborioasa lui 
activitate, profesorul pensionar 
Mioc a fost oooptat în colecti
vul care întocmește noua En
ciclopedie română, precum și în 
colectivul de organizare a Mu
zeului învățămintului din Banat.
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Ilui... Noroc

Pentru a preveni sustragerea 
din roadele toamnei, ale hărni
ciei lucrătorilor ogoarelor din 
județul Timiș, cadre de miliție 
au dat o mină de ajutor pazni
cilor din cimp în supravegherea 
mai bună a avuției obștii. Dar 
iată că, deunăzi, spre o grămadă 
de porumb a întreprinderii agri
cole de stat Lovrin se îndrepta 
un individ suspect. Nici una, 
nici două, a inceput să încarce 
sac după sac cu știuleți, ca de 
pe moșia lui. A fost prins in 
flagrant delict. Era un individ 
care nu muncea nicăieri, sin
gura lui „ocupație" fiind să 
„ciupească" din munca altuia. 
Numele și prenumele : Dumitru 
Noroc. De data asta insă a avut 
ghinion.
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(cealaltă 
de subofi- 
urcat la 

din pușcă, 
minute, la 

ex-

fusese rețfriută 
de miliție), s-a 
și a pornit ca 
numai cîteva

I
I
I
I
I

Nesăbuința
Conducătorul autoturismului 

1—VL—1145, Constantin Neacșu, 
a fost somat de un subofițer de 
miliție din comuna Florești- 
Stoenești, județul Ilfov, să tra
gă pe dreapta. Cînd a scos 
capul pe geam să-l întrebe pe 
subofițer care-i pricina opririi. 
C.N. mirosea a butoi. A fost in
vitat la dispensarul comunal, 
care se afla chiar peste drum, 
pentru a i se recolta probe bio
logice. Neacșu a intrat în dis
pensar, dar. sub pretextul că nu 
se simte bine, a ieșit afară, a 
scos din buzunar dublura cheii 
de contact a mașinii 
chele 
terul 
volan 
După 
o curbă, din cauza vitezei 
cesive și a stării in care se afla, 
sub influența alcoolului, Neacșu 
a pierdut controlul volanului și 
a izbit violent mașina de un 
pom. Urmarea a fost tragică : el 
și un prieten de-al 
pierdut viața, iar un 
a fost grav rănit.

Rubrică realizată 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților ■ 
„Scintell" j
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Iliți și-au 

alt pasager

Ide

la recenta plenară a CC. al P.C.R., secretarul general al partidului a subliniat:

SE IMPUNE 0 REVOLUȚIE ÎN CONȘTIINȚA OAMENILOR MUNCII

0 ABORDAM SUPERIOARĂ A PROBLEMELOR EFICIENȚA ECONOMICE^

PRODUCȚIA FIZICA. FOLOSIREA INTENSIVA A UTUUELOR,
ORGANIZAREA MUNCII - ÎNTR-0 RELAȚIE DIRECTA

După cum se știe, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că înfăptuirea programului suplimentar de 
dezvoltare a economiei naționale în actualul cincinal impune o schimbare 
radicală a concepției economice, a organizării și desfășurării producției, 
o revoluție în conștiința oamenilor muncii, a cadrelor din economie, pen
tru a se asigura o creștere substanțială a eficienței economice. In contex
tul acestor preocupări, o atenție deosebită trebuie acordată in fiecare în
treprindere folosirii intensive, la întreaga capacitate, a utilajelor din do
tare, pentru creșterea volumului producției' la. mia de lei fonduri fixe. 
Cum a evoluat,' sub acest aspect, activitatea unei tinere unități indus
triale — întreprinderea mecanică din Alba Iulia ?

Desigur, dacă dorim să caracteri
zăm just, la adevărata sa valoare, 
activitatea unui colectiv de mun
că, trebuie să analizăm întregul 
tablou de rezultate obținute in pro
ducție și să le comparăm cu poten
țialul tehnic și material real, cu ce
rințele economiei naționale la care 
întreprinderea este chemată să răs
pundă. Or. din acest punct de ve
dere. rezultatele de pină acum nu 
pot fi considerate încă satisfăcătoa
re. Si iată de ce :

1. Cantitățile de piese turnate în 
zece luni din acest an se situează 
la un nivel cu mult inferior pre
vederilor planului fizic. Ca urmare, 
se înregistrează o serie de rămineri 
in urmă în îndeplinirea unor con
tracte economice.

2. Deși conform tehnologiei ar tre
bui să se lucreze cu un procent in
fim de rebuturi, totuși calitatea unor 
piese turnate este încă necorespun
zătoare, ceea ce afectează eficiența 
activității întreprinderii.

3. Nu este utilizată decît o parte 
din capacitatea de producție a tur
nătoriei, există mari diferente intre 
producția realizată in cele trei schim

Fată în fată-două cooperative 
agricole

Ca situare—VECINE; ca posibilități — EGALE; 
ca rezultate-LA MARE DISTANTĂ

Terenurile jcooperativelor agricole 
„Voința" Tecuci și Munteni, situate 
într-una din zonele favorabile pen
tru agricultură din județul Galați, 
sînt chiar hotar în hotar. In ambeîe 
unități ponderea o dețin solurile 
din grupa cernoziomului, iar circa 
75 Ia sută din suprafața arabilă este 
amenajată pentru irigații. Dacă pu
nem însă în balanță producțiile și 
rezultatele economice ale celor două 
unități, se poate lesne observa că 
talerul cooperatorilor din Munteni 
este mult mai ușor. In ultimii 5 ani, 
de pildă, producțiile medii la hectar 
realizate la „Voința" au fost mai 
mari decît la Munteni cu ciraa 1 000 
kg la grîu. 1 200—1 500 kg la porumb, 
15 000 kg la sfecla de zahăr, iar la 
lapte producția medie pe o vacă 
a fost cu 600 litri mai mare.

Lucrurile nu au stat întotdeauna 
așa. „în anul 1961 eram o unitate 
fruntașă pe țară, ne-a spus tovarășul 
Marin Ivan, secretarul comitetului de 
partid al cooperativei agricole Mun
teni. Dacă veți căuta In arhiva Mi
nisterului Agriculturii o să găsiți un 
film făcut in acel an aici, la noi, în 
care se prezenta experiența noastră 
în ce privește modul cum trebuie 
cultivat pămîntul. De atunci însă"... 
Ce s-a întâmplat ? în decursul ani
lor s-au făcut investiții mari pentru 
întărirea bazei materiale. unitaTea a 
dispus de cantități sporite de îngră
șăminte chimice și erbicide. secția 
de mecanizare a fost dotată cu noi 
tractoare și mașini agricole.’ Totuși, 
producțiile nu au crescut pe măsura 
eforturilor materiale făcute. Și a*  
ceasta nu întimplător. Obținerea 
unor rezultate economice nesatis
făcătoare coincide cu o perioadă 
de mare instabilitate în condu
cerea unității. Astfel, din anul 
1961 și pînă în 1975 s-au schim
bat 7 (șapte) președinți. Și așa. din 
fruntașă pe țară, cooperativa agrico
lă Munteni nu șl-a mai putut aco
peri cheltuielile din producția obți
nută. a acumulat an de an datorii și 
a ajuns în situația ’deloc dorită de a 
face parte din rîndul unităților slab 
dezvoltate din județul Galați.

Cum se explică decalajul dintre 
cele două cooperative agricole și, 
ceea ce este mai important, ce tre
buie făcut pentru ca. asa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită cu 
prilejul „Zilei recoltei", toate unită
țile agricole să înflorească si să ob
țină producții tot mai îmbelșugate ?

Cooperativa agricolă Munteni s-a 
situat în trecut și poate ocupa și in 
prezent un loc de frunte tn județul 
Galați. Pentru redresarea situației 
economice, conducerea unității aș

(Urmare din pag. I)
liarde lei • Pentru realizarea 
celor 30 de miliarde lei produc
ție industrială suplimentară pe 
primii doi ani ai cincinalului 
este necesar ca în fiecare zi, 
pină la sfirsitul anului, să se 
obțină peste prevederile planu
lui o producție de circa 100 de 
milioane lei.

Iată de ce. zilele ce au rămas din. 
acest an sînt deosebit de prețioase 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
si a angajamentelor, croind 'o pu
ternică bază pentru înlănțuirea ce
lor 130.3 miliarde lei producție peste 
prevederile cincinalului. Firește, in 
mod obișnuit, această perioadă de 
sfîrșit de an este pentru colectivele 
din întreprinderi deosebit de aglome
rată în sarcini. Concomitent cu asi
gurarea Îndeplinirii integrale a pla
nului și angajamentelor pe acest an, 
în aceste săptămînl se definitivează 
pregătirile pentru producția anului 
viitor. Tocmai de aceea, esențial 

buri. se constată o accentuată nerit- 
micitate a fabricației pe decade.

Pentru a desprinde cauzele unei 
asemenea situații, am solicitat opinii
le unor oameni care muncesc în două 
s'ectoare importante. Iată-le expri
mate de interlocutori din secția eboș:

Insemnări de la întreprinderea mecanică din Alba Iulia
„Constat adesea că la o parte din 

mașinile-unelte timpul de lucru nu 
este folosit in mod rational. In dis
cuțiile avute pe această temă în or
ganizația de bază s-a relevat că a- 
cest fenomen nedorit se datorează, 
In primul rînd. neasigurării ritmice 
a pieselor de turnare. De regulă, 
avem mai puțin de lucru în prima 
jumătate a lunii. Dar și în a doua 
parte a lunii există, de asemenea, 
timpi „morți“. ceea ce demonstrează 
că la lansarea și urmărirea produc
ției nu se asigură respectarea unul 
principiu organizatoric de bază : în

teaptă însă prea mult ajutorul 
din afară. Tovarășul Ioan Catană, i 
care de doi ani este președin
tele cooperativei, ne-a vorbit mult 
despre neajunsurile planului de 
producție repartizat de ditțecția a- 
gricolă județeană, despre lipsa 
specialiștilor ș.a. „Vom ieși din 
impas numai dacă ni se vor repar
tiza niște culturi care corespund con
dițiilor locale, ne-a spus interlocu
torul. în urmă cu doi ani. s-a întoc
mit un plan de redresare, dar care 
nu este respectat. Ar trebui ca în
suși acest plan să mai fie analizat 
și îmbunătățit".

Pornind de la aceste afirmații, am 
vrut să vedem ce se prevede în pla
nul de redresare economică al uni
tății și să-l comparăm cu planul a-

JUDEȚUL GALATI

nual de producție. Dar, în mod sur
prinzător, nimeni nu știa unde se 
găsește planul de redresare. Despre 
conținutul lui nu am putut afla nici 
cel puțin cîteva elemente de ordin 
general. La un moment dat ni s-a 
spus că producțiile obținute la fa
sole în ogor propriu sint mici și cu 
toate acestea prin plan se prevede 
să se cultive o suprafață mare, de 
50—100 ha. Dar în contrast cu a- 
ceastă afirmație aflăm ulterior că 
fasolea a fost scoasă din planul 
de producție pe anul viitor. De 
asemenea, s-a susținut, dar fără 
să se demonstreze de ce, că uni
tatea cultivă prea multe legume. 
De fapt, in discuțiile purtate 
s-au făcut multe afirmații și s-au 
formulat critici la adresa diferitelor 
organe iudetene, fără să se amin
tească însă nimic de propriile nea
junsuri. Iată de ce. ne-am adresat 
tovarășului Victor Buțincu. director 
adjunct la direcția agricolă județea
nă. care ne-a precizat :

— Floarea-soarelui și soia sint 
plante foarte rentabile cînd se lu
crează bine. Recolta mică de soia 
obținută la Munteni se explică prin 
nerespectarea tehnologiei de lucru, 
în plus, la recoltare s-au înregistrat 
pierderi mari. Fasolea le-a fost dată 
celor din Munteni fiindcă au teren 
irigat. Numai că și în acest caz con
ducerea unității, cooperatorii nu s-au 
preocupat în suficientă măsură de 
respectarea tehnologiilor. Sint coope
rative agricole, precum cea din Sein- 
teiesti. de pildă, care pe teren neiri
gat au obținut, aproape 2 000 kg floa
rea-soarelui la hectar. Or, la Munteni.

este ca organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii să asigure o 
rațională repartizare a sarcinilor pe 
fiecare lucrător, să unească intr-un 
singur șuvoi energiile tuturor oame
nilor muncii, să pună pe denlin în 
valoare inițiativa si capacitatea lor 
creatoare pentru buna desfășurare a 
activității economice, pentru îndepli
nirea si depășirea olanului la toti 
indica torit

Cu siguranță că toate între
prinderile care au obținut pină 
acum depășiri ale sarcinilor de 
plan îsi vor consolida succesele. în 
același timn însă, această perioadă 
este deosebit de importantă — ho- 
tărîtoare. putem spune — centru co
lectivele care, dintr-un motiv sau al
tul. nu si-au realizat integral olanul 
pe 10 luni. Recuperarea restantelor 
si realizarea integrală a planului la 
fiecare sortiment. Ia întreaga produc
ție fizică este obiectivul prioritar 
pentru aceste colective. Programele 
elaborate în întreprinderi si centrate 
in vederea recuperării restantelor 
trebuie urmărite pas cu pas si res

cărcarea optimă a capacităților pe tot 
fluxul tehnologic" (strungarul Va
sile Mărginean).

„Ar fi de adăugat încă două cau
ze ale înregistrării unui indice neco
respunzător de folosire a utilajelor 
în secția eboș. Pe de o parte, este 
vorba de calitatea slabă a unor re
parații. In schimburile II si III sint 
repartizați, de regulă, mecanicii! cu 
pregătire mai scăzută, asa incit ade
sea reparațiile accidentale ori se e- 
fecțuează superficial ori se amină 
pentru a doua zi dimineaia. Deci, 
pierdere de timp de lucru. Totodată. 
Ia unele mașini se irosește 10—15 la 
sută din timpul de lucru cu eboșarea 
pieselor care au defecte de turnare" 
(Mihai Vințeler. maistru de schimb).

Sînt două puncte de vedere care 
converg spre relevarea unor neajun
suri organizatorice, ee se manifestă 
și în secția de formare-turnare. Aici, 
ing. Ambrozie Mureșan. șeful secției, 
ne spune că la linia de piese grele 
se lucrează în trei schimburi, iar la 
linia de piese ușoare, care a început 
de curînd să producă, numai în două 
schimburi. Aparent deci, coeficiente 
bune de schimb. Spunem „aparent" 
pentru că. de fapt, in toată secția se 
lucrează numai cu 50 la sută din 
efectivele de turnători-formatori ne
cesare — si aceștia, cu un nivel mi-

1
în condiții de irigare, s-au realizat 
1 200 kg la hectar. Cîf privește legu
mele. initial chiar organele locale au 
cerut o suprafață mai mare deoarece 
cooperativa agricolă este în zona 
preorășenească, iar la Tecuci există 
și o fabrică de conserve.

Adevărul este că rezultatele obți
nute la Munteni sînt sub nivelul ce
lor. de la „Voința" Tecuci deoarece 
se muncește mai slab. Porumbul, 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr se 
cultivă in cea mai mare parte pe te
renuri irigate în ambele unități. Cu 
toate acestea, la Munteni s-a asigu
rat o densitate mai mică de plante 
recoltabile la hectar. Apoi, lucrările 
de întreținere nu s-au efectuat întot
deauna la'timp. Mijloacele mecanice 
pentru recoltarea porumbului și soiei 
nu au fost folosite în mod eficient, 
în legumicultură, unde planul de 
producție s-a realizat în proporție de 
numai 65 la sută, răsadurile au fost 
plantate cu întîrziere, tratamentele 
pentru combaterea bolilor nu s-au 
făcut atunci cind trebuia. De aseme
nea, în» această toamnă recoltarea 
porumbului a Intîrziat și, din această 
cauză, 400 ha cu grîu s-au însămîn- 
țat tot după grîu, deci după o plantă 
premergătoare mai puțin favorabilă.

Se susține că lucrările nu se exe
cută la timp deoarece unitatea nu 
dispune de suficiente brațe de mun
că, afirmație ce nu corespunde ade
vărului. Numărul de oameni care re
vin la unitatea de suprafață este 
aproximativ egal in cele două uni
tăți. Diferită este numai măsura in 
care aceștia participă la muncă. La 
„Voința" Tecuci. 200 de oameni de
pășesc 300 de norme convenționale 
pe an. La Munteni, majoritatea co
operatorilor fac m.ai puțin de 160 
norme convenționale. Anul trecut 
o treime din numărul total al ce
lor care au participat la muncă 
au realizat mai puțin de 40 de nor
me convenționale și numai 65 au la 
activ peste 300 de norme.

Fără îndoială, pentru redresarea 
economică a cooperativei agricole 
Munteni se impune să fie analizată 
cu răspundere si problema îmbună
tățirii structurii culturilor reparti
zate prin planul de producție. Astfel, 
în prezent, se cultivă un sortiment 
prea mare de legume, ceea ee nu per
mite o anumită specializare a pro
ducției. extinderea mecanizării cre
ează greutăți la valorificare. Esențial 
pentru redresare rămîne însă efor
tul propriu, munca de zi cu zi a oa
menilor. O dovedește nu numai 
exemplul cooperativei învecinate, ci 
și propria experiență.

Ion TEODOR 
Dan PLAEȘU

pectate cu rigurozitate. Iar pentru 
aceasta se impun, deopotrivă, ordine, 
disciplină, răspundere, o bună apro
vizionare a locurilor de muncă si o 
asistentă tehnică permanentă. Căcj 
dacă se analizează natura cauzelor 

Pentru îndeplinirea integrală a planului
rămînerilor în urmă — fie în între
prinderi. fie oe șantiere — în cele 
mai multe cazuri se ajunge Invaria
bil la aceeași problemă : organizarea. 
Organizarea superioară a producției 
in toate verigile, pînă în cele mai 
mici amănunte, este garanția recupe
rării grabnice a restantelor si reali
zării integrale a planului la fiecare 
sortiment ; organizarea superioară a 
activității trebuie să-si găsească ex
presie si cînd este vorba de coope- 

nim de calificare. Intrucît condițiile 
de lucru in această modernă turnă
torie sînt incomparabil superioare 
altor turnătorii de piese din țară, iar 
dotarea tehnică asigură reducerea la 
minim a efortului fizic, lipsa de forță 
de muncă — subiect asupra căruia 
am stăruit mai mult ■ — nu are 
de fapt decît o singură explica
ție : slaba preocupare a conducerii 
întreprinderii, a centralei de resort 
si a organelor locale de partid și de 
stat pentru recrutarea si calificarea 
din timp a muncitorilor. Chiar 
programele de calificare, care se 
aulică în acest an. nu vor pu
tea elimina deficitul de forță de 
muncă la anumite meserii decît peste 
un an sau doi. Ni s-a relatat despre 
faptul că centrala a luat măsura de 
a sprijini temporar întreprinderea 
cu specialiști și muncitori aduși din 
alte unități din componența sa. A- 
ceastă măsură va fi fost poate va
labilă cu un timp în urmă, pentru 
că în ziua cînd ne-am aflat în unitate 
nu am întîlnit în întreprindere de
cît o echipă de destoinici curățitori- 
piese de la întreprinderea de strun
guri din Arad, condusă de Alexan
dru Negru. Dar ce pot face cîtiva 
oameni fată de zeci si sute care lip
sesc si sînt necesari ?

Din analiza „organigramei" condu
cerii secției formare-turnare pe 
schimburi se mai desprinde un nea
juns important: deși calificarea mal 
redusă a muncitorilor reclamă asigu
rarea unei asistențe tehnice compe
tente în toate schimburile, toți 
cei șapte ingineri lucrează nu
mai in schimbul I. De aseme
nea, practic, nu se exercită un 
control tehnic de calitate interfazic 
riguros. S-a motivat că nu există nu
mărul necesar de controlori și deci | 
controlul tehnic de calitate este con
centrat în finalul fabricației, pentru 
a nu permite livrarea nici unei pie-e 
defecte Este foarte bine că se ma
nifestă exigență pentru calitatea pro
duselor care părăsesc întreprinderea. 
Dar tot atît de important, ar fi să se 
prevină neajunsurile de ordin calita
tiv. Astfel, un control interfa
zic bine pus la punct ar putea 
depista anumite defecte de con
strucție a modelelor de turnare, 
situațiile de nerespectare a teh
nologiilor de formare șl turnare. 
Pentru că. în cazul unor piese de 
zeci de tone, de felul celor care se 
realizează în prezent, orice rebut sau 
imperfecțiune de turnare aduce pre
judicii nemijlocite nu numai. între
prinderii, ci și întregii economii. 
Iată de ce punerea la punct a acti
vității controlului tehnic de calitate 
constituie în această unitate o pro
blemă organizatorică prioritară.

Sînt și alte aspecte legate de dis
ciplina în producție, de elaborarea 
si stăpînirea unor tehnologii, de asi
gurarea cu anumite materiale. 
Ni se pare un lucru bun că orga
nizația de partid a întreprins. în ul
timul timp. împreună cu consiliul 
oamenilor muncii, o serie de analize 
riguroase asupra cauzelor neajunsuri
lor și s-a trecut la aplicarea unor 
măsuri pentru înlăturarea acestora. 
Așa cum s-a văzut, cea mal 
mare parte a problemelor sînt de 
natură organizatorică și se poate a- 
precia că ele pot fi soluționate în 
scurtă vreme. Firește, cu condiția să 
se persevereze in ducerea la bun 
sfîrșit a măsurilor stabilite. Totoda
tă, intrucît s-a dovedit că întreprin
derea din Alba Iulia poate produce 
piese turnate de înaltă complexitate 
— piese prin a căror fabricare in 
țară se pot realiza importante eco
nomii valutare — este absolut nece
sar ca, fără întîrziere, conducerea 
centralei de resort să treacă cu ho- 
tărîre la sprijinirea unității cu spe
cialiști și muncitori, precum și în so
luționarea problemelor tehnice, or
ganizatorice și de calificare a forței 
de muncă.

Corneliu CARLAN

Hotelul „Alutus", din Rîmnicu Vîlcea

rarea în producție dintre întreprin
deri : bună organizare se cere si no 
șantiere pentru a se asigura respec
tarea termenelor de punere în func
țiune. , Tocmai de aceea, prezent! în 
aceste zile în întreprinderi, acolo 

unde se hotărăște soarta producției, 
specialiștii din centrale si ministere, 
activiștii de partid au datoria de 
mare răspundere de a spriiini nemij- 
locit consiliile oamenilor muncii si 
organizațiile de partid în eforturile 
lor pentru organizarea temeinică a 
producției si a muncii, pentru solu
tionarea operativă a tuturor proble
melor. urmărind zilnic modul în care 
se realizează olanul de producție si 
sarcinile de export, luind măsuri efi-

Cuvîntul 
cititorilor, 
CUVÎNTUL

OAMENILOR
MUNCII

Vagoanele stau, locațiile merg
în „Scinteia" nr. 10907. din 14 

septembrie a.c.. publicam la aceas
tă rubrică sesizarea „O practică de 
două ori păgubitoare", semnată de 
M. Butnaru, sef statie coordonator 
Vaslui. Se semnalau atunci practi
cile păgubitoare ale unor unităti. 
respectiv Grupul de șantiere 4 Vas
lui din cadrul T.C.I. Iași și între
prinderea de materiale izolatoare 
Vaslui : datorită lipsurilor în orga
nizarea muncii la descărcafea va
goanelor C.F.R., acestea sînt imo
bilizate mult timp, se plătesc .loca
ții. în încheiere, se făcea următorul 
apel: „așteptăm din partea condu
cerilor întreprinderilor... să ia mă
suri pentru înlăturarea cauzelor ce 
provoacă imobilizarea nejustificată 
a acestora".

Cum măsurile au întirzlat să fie 
luate de către factorii vizați, cum 
„Scinteia" a primit un răspuns de 
la T.C.I. Iași, in care se spune că 
imobilizarea de vagoane s-ar datora 
unor situații impuse de condiții ex
terne. ne-am interesat de felul în 
care s-a recepționat totuși semnalul 
critjc al ziarului. Cu prilejul inves
tigațiilor făcute am constatat preo
cuparea unor unităti beneficiare — 
I.J.C.M. Vaslui. întreprinderea de 
materiale izolatoare Vaslui si altele 
— de a mobiliza forte suficiente si 
de a organiza mai bine munca pen
tru a descărca materialele sosite, 
intr-un timn cit mai redus, si de 
a le trimite oe șantiere. în produc
ție. acolo unde le cere economia ju
dețului. Ceea ce dovedește că. 
atunci cînd există un Plus de in
teres. griiă fată de materiile pri
me. se înlătură risipa, cheltuielile 
fără eficientă economică. Cu atît 
mai mult ne-a surprins atitudinea 
conducerii Grupului de șantiere 
industriale 4 Vaslui al T.C.I. Iași, 
vizată în sesizarea din 14 septem
brie. care nu a întreprins pînă în 
prezent măsuri cu eficienta aștep
tată, pentru bunul mers al opera
țiunilor de descărcare a materiale
lor de construcții. Dimpotrivă. în 
noaptea de 15—16 octombrie a.c.. în 
stația Vaslui a sosit o „navetă" de 
40 vagoane încărcate cu agregate de 
la statia Doaga. Normal, acțiunea

Nu se simte că iarna bate la ușă ?
Vasile Tonu, comuna Coteana, 

județul Olt :
Omul gospodar se îngrijește din 

vreme ca iarna să nu-1 găsească 
nepregătit. Ceea ce nu se poate 
spune și despre conducerea coo
perativei de consum din comu
na noastră. Si iată de ce. Deși noul 
magazin cu etaj din centrul civic 
al localității — clădire frumoasă, 
asemănătoare celor de la oraș, cu 
raioane bine aprovizionate — a fost 
dat in folosință din luna iunie a.c., 
instalația de încălzire centrală, cu 
care este prevăzut, nu poate func
ționa nici acum. Motivul ? Nu s-a 
adus cazanul necesar ce urma să

O decizie adoptată... și pe urmă uitată
Ion Dobrescu. Cîmpulung, jude

țul Argeș :
în orașul nostru există 4 creșe 

pentru copii, dar toate sînt situate 
in partea de nord a orașului. Din 
această cauză, noi. locuitorii din 
zona de sud care avem copii mici, 
sîntem nevoiti să traversăm orașul 
cu ei în brațe sau în cărucior și 
apoi să facem calea întoarsă spre 
locurile de muncă. încă de anul 
trecut am semnalat această anoma
lie, iar organele locale, dînd dova
dă de receptivitate, au hotărît să 
amplaseze o cresă si în partea de 
sud a orașului. î-> zona pieței.

Construcția s-a ridicat, este a- 
proape gata, iar noi cei în cauză 
ne bucuram, că speranțele noastre

Graficele transportului public
Petru Găină. întreprinderea mi

nieră Dîlja. municipiul Petroșani :
Autobuzele de pe traseul Petrila 

— Lonea — Petroșani nu circulă 
după un grafic judicios întocmit. 
De multe ori. în orele de vîrf, ce
tățenii sînt nevoiți să aștepte mult 
în stații. Din această cauză se 
călătorește in condiții necorespun
zătoare, iar unii oameni întîrzle la 

clente pentru lichidarea neîntîrziată 
a restantelor — acolo unde există ■ 
si pentru prevenirea apariției lor în 
această perioadă.

Potrivit prevederilor legii si exi
gentelor stabilite de conducerea 
partidului, planul se consideră înde
plinit numai si numai cînd prevede
rile la fiecare sortiment din structura 
sa au fost realizate integral si în con
dițiile de calitate si eficientă stabilite. 
Acest lucru se cere să fie bine în
țeles de către fiecare muncitor, ingi 
ner si tehnician, de către fiecare 
conducător de întreprindere. Sint cu 
totul de neadmls atitudinile liniști
toare manifestate de unele cadre de 
conducere, care, la umbra unor rea
lizări globale pozitive, tolerează 
încălcări ale disciplinei planului fi
zic sau ale normelor de calitate. Nu 
putem accepta sub nici o formă, 
sublinia secretarul general al parti
dului nostru la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. ca pe poarta fabri
cilor să mai lasă produse de calitate 
proastă. Adoptarea programului su
plimentar de dezvoltare a economiei 

de descărcare trebuia să dureze cel 
mult 8 ore.

Or. timpul a fost prelungit 
cu circa 27 ore și de-abia în 
ziua de 17 octombrie la ora 11 s-a 
reușit să se încheie operațiunea. în
că o situație, de data aceasta aproa
pe de necrezut, care a determinat 
conducerea stației C.F.R. Vaslui să 
informeze, prin adresa nr. 2786 din 
17 octombrie a.c„ atît Consiliul 
județean de control muncitoresc 
Vaslui, cît si conducerea Trustului 
de construcții industriale Iași. In 
timp ce pe șantierele construcțiilor 
industriale din județul Vaslui exis
tă o mare cerință de agregate, gar
nitura de vagoane sosită în ziua de 
16 octombrie a.c. (deci un nou 
transport de agregate pentru Vas
lui). în loc să fie descărcată, a fost 
trimisă la T.C.I. Iași. Iată cum o 
importantă cantitate de agregate, 
sute de tone (necesare pentru o 
bună aprovizionare a șantierelor 
vasluiene ne timp de 4—5 zile) a 
luat un alt drum decît cel firesc.

Cum de a fost posibil ? Cine tre
buie să răspundă de această stare 
de lucruri ? — l-am întrebat oe to
varășul Vladimir Fetescu. director 
adjunct al Grupului de santffere in
dustriale 4 Vaslui al T.C.I. last 
„Deși avem o instalație «buncăr- 
de descărcare de mare capacitate, 
construită de noi — ne-a sous tov. 
director adjunct — aceasta nu func
ționează. Termenul de punere în 
funcțiune a expirat la 1 iunie a.c. 
Ne-au lipsit 26 de stîlpi. Acum îi 
avem, dar ce folos că de o lună de 
zile se află tot la o bază de ma
teriale din București. Nu avem cu 
ce să-i aducem. Problemele s-ar 
rezolva bine dacă la Vaslui ar mal 
exista o locomotivă de triaj cu care 
să se deplaseze garniturile de va
goane din statie la baza de descăr
care a fiecărui beneficiar. Am în
ceput să organizăm si munca pe 
echipe în trei schimburi. Am...“.

Cînd vor dispărea asemenea 
situații ? Așteptăm deci intervenția 
mai fermă a conducerii T.C.I. Iași. 
(Crăciun Lăluci. corespondentul 
„Scinteii).

fie montat în centrala școlii gene
rale. situată în apropiere, spre a se 
evita cheltuieli suplimentare. Așa 
că. deocamdată, caloriferele vor ră
mîne o bună perioadă reci.

Mina bunului gospodar nu se 
observă nici în ce privește depo
zitarea si păstrarea ambalajelor. 
Deși U.J.C.C.-Olt a repartizat o 
magazie metalică pentru noul ma
gazin. pînă în prezent nu a fost 
adusă, iar plăcile de azbociment 
necesare acoperirii acesteia au fost 
vîndute. Așa că, pînă una alta, am
balaje de o valoare considerabilă 
se degradează sub cerul liber.

vor fi în curînd împlinite. Dar, 
spre surprinderea noastră, am aflat 
că în clădire, în loc de cresă. se 
va muta leagănul de copii, deși 
acesta funcționează de ani de zile 
tntr-un local propriu, situat pe o 
stradă laterală, liniștită. Iar pentru 
cresă se va construi o altă clădire, 
dar... tot în zona de nord a orașu
lui. Una s-a promis cetățenilor și 
alta se face. Desigur, este bine ca 
și leagănul să funcționeze într-o 
clădire nouă, modernă, dar mal 
urgentă este înființarea creșei, 
pentru a veni în sprijinul zecilor 
de părinți, care în fiecare dimi
neață parcurg cîțiva kilometri spre 
creșele din cealaltă parte a orașu
lui.

muncă. Conducerea întreprinderii 
de gospodărie orășenească Petro
șani ar trebui să urmărească mai 
îndeaproape cum se desfășoară 
transportul pe acest traseu, inter
venind prin măsuri de redistribuire 
a autobuzelor pe trasee, întocmind 
grafice de circulație corespunză
toare.

In acest cincinal cere o schimbare 
radicală a concepției despre dezvol
tarea economică, nunindu-se un 
accent mai mare ne calitate, ne efi
cienta economică, oe creșterea nro- 
ductivitătii muncii.

Experiența de pînă acum, rezul
tatele obținute în îndeplinirea ola
nului pe acest an. hărnicia si spiri
tul de inițiativă de care dau dovadă 
colectivele de oameni ai muncii sint 
tot atitea argumente puternice că. In 
zilele următoare, realizările in pro
ducție. cantitative si calitative, vor 
creste continuu. Convinși fiind că 
realizările obținute în dezvoltarea 
avuției societății. în creșterea veni
tului national constituie temelia 
trainică si sigură a ridicării necon
tenite a bunăstării întregului ponor, 
să facem totul, să dăm zi de zi. la 
locurile noastre de muncă, tot ce 
avem mai bun ca putere de muncă 
si spirit creator pentru prosperitatea 
tării. întîmoinînd Conferința Na
țională a partidului cu succese cît 
mai mari în toate domeniile activi
tății economice.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Vă mulțumim în modul cel mai cordial dumneavoastră. Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și tuturor cetățenilor țării dumnea
voastră pentru urările și salutările transmise cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Democrate Germane.

împărtășim, ca și dumneavoastră, ferma convingere că rodnica colaborare 
dintre partidele, statele și popoarele noastre se va dezvolta și adinei în 
continuare, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar. 
Vizita oficială de prietenie din iunie a.c. a delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România in țara noastră a constituit o contribuție 
deosebită în acest sens.

Vă dorini dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Republica Socia
listă România noi succese în realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

ERICH HONECKER
Secretar general

• al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Cu prilejul apropiatei aniversări a
■- —    -      1    - .a-   ; ,r.   — r  ,

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Plecarea unor delegații Ia Moscova

DIN VIATA PARTIDELOR
___________________________________ ț________________________________________________________________

COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din Vietnam, al 

uvemului Republicii Socialiste Vietnam și aî nostru personal, permiteți-ne 
să vă transmitem dumneavoastră și. prin intermediul dumneavoastră, poporu
lui român. Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste 
România mulțumiri sincere pentru felicitările adresate cu prilejul primirii 
Republicii Socialiste Vietnam ca membru al Organizației Națiunilor Unite.

Traducînd în viață politica externă trasată de cel de-al IV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam, Republica Socialistă Vietnam va lupta, 
împreună cu țările socialiste frățești și cu toate țările Iubitoare de pace 
și dreptate din lume, împotriva imperialismului, colonialismului, pentru pace, 
independentă națională, democrație și progres social.

Fie ca prietenia și cooperarea frățească dintre poporul vietnamez și 
poporul român, pe baza principiilor marxism-leninismului și ale internațio
nalismului proletar, să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult.

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Socialiste Vietnam
LE DUAN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La 6 noiembrie vor începe întrecerile 
ediției de iarnă a „Daciadei"

Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport a informat marți 
presa centrală asupra principalelor 
măsuri ale organelor sale și ale or
ganizațiilor de stat și obștești cu a- 
tribuții în domeniul sportiv privind 
buna desfășurare a viitoarei etape 
a competiției sportive naționale 
„Daciada“.'

Duminică. 6 noiembrie, vor începe 
in întreaga tară întrecerile ediției de 
iarnă a „Daciadei". Acest eveniment 
sportiv deosebit va fi inaugurat de 
ample întreceri și demonstrații spor
tive în Capitală și toate localitățile 
din țară.

Ediția de iarnă a ..Daciadei" va 
cuprinde competiții sportive de ma
să și de performanță la sanie, seni, 
șah și tenis de masă.

Fotbal în „Cupa cupelor"
Azi, Universitatea Craiova—Dinamo Moscova

Pe stadionul „Central" din Craiova 
se va juca astăzi meciul retur dintre 
echipa locală Universitatea și echipa 
Dinamo Moscova, din optimile de 
finală ale „Cupei cupelor" la fotbal.

Primul meci, care s-a jucat în ur
mă cu două săptămini la Moscova, 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 in fa
voarea fotbaliștilor sovietici.

Pentru meciul de astăzi, antrenorul 
ni>pei Universitatea Craiova. Con

stantin Deliu, a anunțat că intențio
nează să alinieze următorii 11 jucă
tori : Boldici, Tilihoi, Ștefănescu, 
Purima, Țicleanu, Bălăci, Beldeanu,

HANDBAL: „Trofeul Carpați“
La Bacău au început ieri între

cerile de handbal feminin pentru 
„Trofeul Carpați". La această a 16-a 
ediție, tradiționala competiție re
unește șase formații: U.R.S.S., Iugo
slavia, Norvegia, Bulgaria, România 
A și România tineret (de fapt, este 
echipa națională de junioare, recent 
medaliată cu bronz la primul cam
pionat mondial al acestei categorii 
de vîrstă).

Competiția a fost inaugurată de

GIMNASTICĂ: In decembrie, la Deva, 
turneele campionatelor naționale vremea

La Deva. între 8 și 11 decembrie, 
se vor desfășura turneele campiona
telor naționale pentru titlurile indi
viduale și pe echipe. Concomitent, 
aceleași turnee vor desemna și pe 
cîșțigătorii „Cupei României".

Vor avea drept de participare la

cinema
• Prețul vieții (în* * cadrul „Zilelor

• A.R.I.A. (sala „Victoria" a Tea
trului „C. Tănase"): Concert ex
traordinar susținut de Ansamblul 
vocal-instrumental „Smericika" 
(U.R.S.S.) - 19,30.
• Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste (la sala Ansamblului 
artistic „Rapsodia română"): 
Spectacol susținut de Teatrul 
central de stat de păpuși 
(U.R.S.S.) cu „Don Juan-77“ —
19.30.

lilmului sovietic1*) : PATRIA —
9,30; 12; 13; 17,30; 20.
• Taburetul prințesei : VICTO
RIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Surisul mamei : CAPITOL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
• Chirurgii : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Din lumea filmului de altă
dată : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11,45; 15,15; 17,45; 20,15.
• Regăsire : SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,43;
18; 20,15.
• Salty : FLAMURA — 9.
• Ținutul uitat de timp : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
CASA FILMULUI (Bd. Magheru 
29) — 10: 12; 14; 16; 18; 20.
• Veronica : DOINA — 9,30.
• Buzduganul cu trei peceți :

Această nouă etapă a „Daciadei" 
a fost pregătită, prin instruirea în
tregului activ al mișcării sportive, 
de către C.N.E.F.S. și celelalte or
ganizații centrale cu atribuții în 
sport și asigurarea condițiilor mate
riale necesare.

Regulamentul competiției sportive 
naționale „Daciada", aprobat în șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. a fost tipărit și 
difuzat în întreaga tară. Afișul în 
culori al „Daciadei", in 100 000 de 
exemplare, a fost, de asemenea, dis
tribuit la toate eșaloanele mișcării 
sportive.

Calendarul ediției de iarnă a „Da
ciadei". al întrecerilor de masă și 
de performantă urmează să fie pu
blicat in ziarul „Sportul".

Crișan, Cîrțu, Cămătaru și Marcu. 
Oaspeții au sosit la Craiova cu un 

lot de 17 jucători, din care nu lip
sesc cunoscuțil internaționali Pilgui, 
Dolmatov, Mahovikov, Gherșkovici, 
Bubnov și Minaev.

Partida va începe la ora 13,30 și 
va fi condusă de arbitrul iugoslav 
M. Raus.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite în întregime această în- 
tilnire. Transmisia se va efectua pe 
programul 1, cu începere de la 
ora 13,30.

meciul dintre echipele țării noastre: 
scor final 21—12 (11—9) pentru pri
ma formație. A urmat apoi întilni- 
rea dintre echipele U.R.S.S. și Nor
vegiei, care s-a încheiat cu scorul, 
surprinzător, de 12—12 (9—7). „Capul 
de afiș" al reuniunii-de ieri l-a con
stituit intîlnirea dintre formațiile: 
Iugoslaviei și Bulgariei. A învins e- 
chipa Iugoslaviei cu scorul de 23—15 
(8—6). (Gheorghe Baltă).

întreceri sportivi și sportive care au 
minimum categoria a IV-a de clasi
ficare. La turneele feminine pot fi 
înscrise concurente începînd de la 
virsta de zece ani. Se prevede, atît 
pe echipe cit și la probele indivi
duale. o participare numerică record.

DOINA — 11,30; 15,30; 19, PACEA
— 15; 18,30.
• Rocky ! TIMPURI NOI — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Iarna bobocilor : BUZEȘTI —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Spada neagră : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Tănase Scatiu : PROGRESUL
— 16; 19.
• Program de desene animate — 
9, Marele singuratic — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15 : BUCEGI.
• Crucișătorul Potemkin — 14, 
Zboară cocorii — 16,15, Eu, bu
nica, Iliko și Ilarlon — 18,30;
20,30 : CINEMATECA.
• A cincea pecete : POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful**  : LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Atentatul de la Sarajevo : 
DRUMUL SĂRII — 16; 19.
• Pintea : FERENTARI — 15;
17,15; 19,30.
• Piedone, comisarul fără armă : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Făgăduiala : COTROCENI — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Atit timp cit bate ceasul : 
COSMOS - 16; 18; 20.
• Johnny Chitară : FLOREASCA

La invitația Uniunii Asociațiilor 
Sovietice de Prietenie și Relații Cul
turale cu Străinătatea, a plecat la 
Moscova, pentru a participa la festi
vitățile ce vor fi organizate cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. tovarășul Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele

Adunări festive
Cu ocazia celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. în numeroase localități 
ale tării au avut loc adunări festi
ve. la care au luat parte reprezen
tanți ai organelor de partid ei de 
stat, ai organizațiilor de masă si ob
ștești. un mare număr de oameni ai 
muncii.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit : Ia adunarea de 
la Casa de cultură din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Intze, 
secretar al Comitetului municipal al 
P.C.R.. si V. P. Abîzov. consilier al 
Ambasadei U.R.S.S. la București ; la 
clubul întreprinderii de confecții din 
Birlad. Elisabeta Sîrbu. secretar al 
Comitetului municipal al P.C.R.. si 
A. M. Surikov, adjunct al reprezen
tantului comercial al U.R.S.S. la 
București : la Clubul zonei industria
le Buzău, ing. Vasile Constantinescu, 
director al întreprinderii de timplă- 
rie metalică si materiale din mase 
plastice pentru construcții, si V. A. 
Pileaev. șeful Agenției sovietice de 
navigație pe Dunăre : la Cooperati
va agricolă de producție Cătunu. co
muna Cornesti. județul Dîmbovița. 
Ion Bucur, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R.. si B. A. Remov, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S la 
București.

în cuvintul lor, vorbitorii s-au refe
rit pe larg la însemnătatea deosebi
tă a actului de la 7 Noiembrie 1917. 
care a deschis calea făuririi primu

ALTE MANIFESTĂRI
O nouă manifestare cinematogra

fică, ce se înscrie in suita acțiunilor 
culturale dedicate aniversării a șase 
decenii de la victoria Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, a în
ceput, marți seara, în sala Cinema
tecii din Capitală — „Retrospectiva 
filmului sovietic" inaugurată cu lung- 
metrajul artistic „Tatăl soldatului", 
în regia lui Rezo Ciheidze.

Timp de o săptămină, publicul 
spectator bucureștean are prilejul să 
se reîntilnească cu vechi filme artis
tice, realizate în primele decenii ale 
veacului nostru — „Octombrie", 
„Sfîrșitul Sankt-Petersburgului", 
„Arsenal", „Curcubeul", cu creații 
intrate definitiv în istoria cinemato
grafului universal — „Zboară co
corii" sau „Crucișătorul Potemkin", 
precum și cu pelicule mai recente 
ilustrînd noi genuri, tematici și ma
niere de interpretare artistică : „Cei 
șapte fii ai mei", „Căldura miinilor 
tale", „Arbuștii" ș.a.

Semnificația manifestării, rolul a- 
cestei retrospective în mai buna cu
noaștere a istoriei cinematografului 
rus și sovietic au fost relevate în 
cuvîntul de deschidere rostit de Du

ROMÂNIAFILM prezintă astăzi, 2 noiembrie, la cinematogra
ful „Patria" din Capitală, în cadrul „Zilelor filmului sovietic"

„PREȚUL VIEȚII"

Regia : Larisa Șepitko. Cu: Boris Plotnikov, Vladimir Gostiuhin, 
Serghei Iakovlev, Ludmila Poliakova. Producție a studioului 

„Mosfilm"

Timpul probabil pentru zilele de 3, 
4 și 5 noiembrie, tn țară : vremea se 
va răci ușor la începutul intervalului, 
îndeosebi în vestul țării, apoi vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, îndeosebi in 
primele zile, cînd va ploua. La munte, 
precipitațiile vor fi și sub formă de

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Vieți scurte : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Comoara din lacul de argint : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Căpitan la 15 ani : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ochii Shivanei : MUNCA — 
9,15: 11,45; 14,15; 17; 19,30.
• Valea prafului de pușcă t FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Corsarul negru t ARTA — 9 ;
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.

teatre 

Consiliului General al Asociației Ro
mâne pentru Legăturile de Prietenie 
cu U.R.S.S. (A.R.L.U.S.).

Cu același prilej au plecat, de ase
menea. la Moscova reprezentanți ai 
conducerii Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. Uniunii Tine
retului Comunist și Consiliului Na
țional al Femeilor, la invitația orga
nizațiilor similare din Uniunea So
vietică.

lui stat socialist din lume, inaugu- 
rind eooca revoluțiilor proletare, a 
trecerii de la capitalism la socialism 
si au evidențiat succesele deosebite 
obținute de popoarele sovietice, sub 
conducerea P.C.U.S.. in toate dome
niile de activitate. în decursul ce
lor sase decenii care au trecut de la 
revoluție. Au fost, de asemenea, tre
cute în revistă realizările de presti
giu ale oamenilor muncii din tara 
noa’stră. care, urmînd cu încredere 
Partidul Comunist Român, transpun 
cu succes în practică prevederile 
Programului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate Și 
înaintare a României spre comunism, 
hotăririle Congresului al XI-lea.

Vorbitorii au evocat cu satisfacție 
cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie, solidaritate si colaborare 
dintre P.C.R. si P.C.U.S., dintre po
poarele celor două țări, care au cu
noscut în anii construcției socialiste 
o continuă dezvoltare. A fost, de a- 
semenea. relevată importanta oe care 
o au i în dezvoltarea acestor relații 
întilnirile si convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceausescu si Leonid 
Ilici Brejnev. a înțelegerilor la care 
au aiuns împreună si care au confe
rit. de fiecare dată, noi valențe 
prieteniei si colaborării româno-so- 
vietice.

în încheierea adunărilor, artiști a- 
matori si profesioniști au Prezentat 
frumoase programe artistice.

(Agerpres)

mitru Fernoagă, directorul Casei de 
filme nr. 5.

La spectacolul inaugural au parti
cipat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, ai 
Centralei „Româniafilm", alti oameni 
de cultură, un numeros public. Au 
fost de față membri ai delegației de 
cineaști sovietici aflați în țara noas
tră cu această ocazie.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București, și Ivan 
Tihonovici Bulanîi, adjunct al minis
trului culturii din R.S.S. Ucraineană, 
conducătorul delegației culturale so
vietice care ne vizitează țara cu a- 
cest prilej.

*
în cadrul „Zilelor filmului sovie

tic". manifestare ce se desfășoară. în 
aceste zile. în Capitală, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la sediul Asociației cineaștilor 
a avut loc. marți, o conferință de 
presă. în cadrul căreia a fost prezen
tată dezvoltarea cinematografiei în 
cele sase decenii de putere sovietică.

(Agerpres)

lapovlță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată în sudul țării, cu viteze plnă la 
30—40 km/orâ, și la munte, cu 60—70 
km/oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, far 
cele maxime între 8 șl 10 grade, izolat 
mai ridicate, tn București : vremea se 
va răci ușor în prima parte a interva
lului, apoi în curs de încălzire. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Va 
ploua In primele Zile. Vînt moderat, cu 
unele intensificări.

• Teatrul Național București (sala 
mare): Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10,30, (sala mică): Romu
lus cel Mare — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului): Deschi
derea ciclului „O antologic a ar
tei vocale tn 20 de recitaluri" in 
interpretarea mezzosopr anei 
Martha Kessler — 20.
• Opera Română: Floarea de
piatră — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Teatrul de stat din Oradea cu 
piesa „Emigranțil" — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Pescărușul — 
19.
• Teatrul Mic: Rețeta fericirii —
19,30.
• Teatrul de comedie: Preșul —
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma
gheru) : Gaițele — 19,30, (sala Stu
dio) : Micul infern — 19.
• Teatrul Gluleștl: Da sau Nu —
19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu": Un ti- 
năr mult prea furios — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": „Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cintec — 
10, Anotimpurile mlnzului — 17.
• Circul București : Super circ —
19,30.

PARTIDUL MUNCITORESC UNIT POLONEZ

Preocupări pentru o 
sporită în conducerea

Recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez a fost consacrată in principal problemelor asigurării unei 
eficiente mai mari a conducerii economiei și măsurilor ce se impun pen
tru mai buna satisfacere a nevoilor oamenilor muncii. Publicăm mai jos 
extrase din documentele plenarei.

Rezultatele obținute în anii 1971->— 
1977. s-a arătat în cadrul plenarei, au 
confirmat justețea si eficacitatea po
liticii economico-sociale elaborată de 
Congresul al VI-lea și dezvoltată de 
Congresul al VII-lea al P.M.U.P. 
în această perioadă, potențialul pro
ductiv și tehnic al tării s-a du
blat, a avut loc o însemnată creș
tere a veniturilor tuturor oameni
lor muncii. S-a depus un efori 
deosebit pentru introducerea tehnicii 
noi, pentru dezvoltarea bazei de ma
terii prime si a energeticii. Mijloace 
materiale importante au fost aloca
te pentru dezvoltarea infrastructurii, 
a comunicațiilor, drumurilor, servi
ciilor. ocrotirii sănătății.

„Spre finele cincinalului care a 
trecut — s-a arătat în cuvintarea 
rostită de primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., tovarășul E. Gierek — 
au apărut unele dificultăți lega
te de creșterea preturilor pe pie
țele internaționale si înrăutățirea 
condițiilor în schimburile cu ță
rile capitaliste. Totodată, timp de 
cîtiva ani la rind au fost con
diții nefavorabile pentru realiza
rea sarcinilor agriculturii, ceea ce 
s-a reflectat negativ în dezvoltarea 
producției vegetale si în creșterea 
animalelor, cu consecințe pentru pia
ță si pentru balanța comercială. în 
condiții externe si interne mai difi
cile, s-a Ivit nevoia unei regrupări a 
forțelor si mijloacelor pentru a se 
realiza cele mai importante teluri e- 
conomico-sociale. Hotăririle plenare
lor a V-a si a Vî-a ale Comitetului 
Central au fost concretizate in direc
tivele orientative pentru Congresul 
al VII-lea. recomandîndu-se modifi
carea corespunzătoare a structurii 
producției și investițiilor în scopul 
depășirii dificultăților în economie șl 
concentrării eforturilor pentru reali
zarea programului de dezvoltare a 
producției alimentare si accelerarea 
soluționării problemei locuințelor. în 
cele nouă luni care au trecut din 
acest an a început cu succes tradu
cerea în viată a acestei orientări in 
economie. în mod corespunzător au 
fost elaborate planurile de dezvolta
re economico-socială pentru restul 
cincinalului".

Materialele prezentate de către 
cele două colective centrale alcătui
te la indicația Biroului Politic, pen
tru controlul si activizarea traduce
rii in viată a directivelor Comitetu
lui Central, conțin o analiză si o a- 
preciere asupra modului în care 
sînt traduse în viată hotăririle. 
„Corespunde principiilor noastre — 
a spus tovarășul Edward Gierek — 
de a vorbi deschis despre ceea ce 
ne împiedică în munca noastră si nu 
ne permite să valorificăm toate po
sibilitățile si rezervele pentru dez
voltarea tării. Nu ne sfiim, totoda
tă. de a folosi o critică aspră pre

Risipa de energie-un lux pe care nimeni 
nu și-l mai poate permite

Problema economisirii ener
giei preocupă in tot mai mare 
măsură cercuri largi din diverse 
țări ale lumii. Este edificator 
in această privință articolul 
care-l publică ziarul francez 
„Le Monde" și din care redăm :

„Este greu să ne imaginăm pierde
rile enorme de energie provocate de 
insuficienta Izolare a țevilor. Apa
rent. această izolare are o importanță 
secundară : toate țevile — de apă, 
aer si aburi — reprezintă o parte 
atit de infimă din suprafețele prin 
care se scurge căldura. îneîț pare 
mai necesar si mai urgent să ne în
grijim de izolarea clădirilor. în acest 
ultim caz. este vorba de sute de mi
lioane de metri cubi de pereți si aco
perișuri prin care se scurge căldura. 
Locatarii sint conștienți de această 
risipă. Mai mult, unii dintre ei și-au 
izolat locuințele. După cum se știe, o 
clădire bine izolată poate asigura o 
economie de 2 500 litri păcură in fie
care an. Dar nu toată lumea știe că, 
în Franța, pierderea totală de ener
gie prin țevi este la fel de mare ca 
pierderea totală de energie înregis
trată la clădiri.

Explicația 7 Deși țevile nu sînt atît 
de groase cum sînt casele, ele sint 
mai calde. în raport cu volumul lor, 
suprafața care Vine în contact cu ex
teriorul este foarte mare, iar pier
derea de căldură crește excesiv în 
funcție de temperatură, adică de di
ferența între interiorul (încălzit) și 
exteriorul (rece) (10 pină la 20 gra
de C) iarna, în cazul unei locuințe, 
și 150 grade C. sau chiar mai mult, 
dacă este vorba de o conductă cu 
aburi.

Un metru pătrat de vată de sticlă, 
avind grosimea de 10 cm, fixat pe 
pereți sau sub acoperiș, „produce" o 
economie de 8,8 litri de petrol brut 
pe an. Cantitate apreciabilă. Un me

t V
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9,00 Teleșcoală
10,00 Teatre TV: „Fata bună din cer", 

de Corneliu Leu
11,20 Tribuna TV.
11,40 Telex
11,45 închiderea programului
13,25'Fotbal: Universitatea Craiova — 

Dinamo Moscova — meci retur în 
„Cupa cupelor". Transmisiune di
rectă de la Craiova

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală 

tutindeni acolo unde ea este justifi
cată. De altfel, se știe că forurile 
și organizațiile de partid, guvernul 
si organele administrative, precum 
și întreprinderile vor trage conclu
zii pentru activitatea lor cotidiană, 
de pe urma rezultatelor importante 
ale discuțiilor, analizelor si din cri
tica lipsurilor".

. în acest sens s-a arătat că înfăp
tuirea mddificărilor necesare in 
structura producției si investițiilor 
are nevoie de timp si de aceea efec
tele modificărilor pot fi așteptate 
abia în anul viitor si, în măsură mai 
mare în anii următori. De asemenea, 
agricultura a obținut în acest an re
colte mai mici de grîu decît s-a sta
bilit si a suferit și alte pierderi, ca 
urmare a inundațiilor. în același 
timp. în viata economică a tării se 
mențin în continuare dificultățile ce 
provin în special ca urmare a efici
entei si disciplinei nesatisfăcătoare în 
realizarea planului.

„Aceste fenomene negative — a 
spus primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. — nu caracterizează, fireș
te. ansamblul situației economice din 
tară. însumate, predomină tendințele 
pozitive. Punem astăzi accentul ue 
critica lipsurilor. în primul rînd pen
tru că depășirea lor condiționează si 
în continuare dezvoltarea armonioa
să a tării, utilizarea eficientă a re
zultatelor efortului uriaș depus pen
tru modernizarea economiei, pentru 
asigurarea creșterii în continuare a 
nivelului de trai al poporului".

Printre principalele probleme su
puse discuției se numără crearea de 
condiții favorabile pentru dezvolta
rea producției agricole, dezvoltarea 
construcției de locuințe si îmbună
tățirea aprovizionării, creșterea ex
porturilor. ca factor de dezvoltare a 
economiei. în ultima perioadă — s-a 
arătat în cadrul plenarei — au fost 
sporite simțitor alocările pentru a- 
gricultură. în mod consecvent s-a 
urmărit rentabilitatea producției a- 
gricole. au fost sporite preturile de 
achiziție pentru produsele agricole în 
1976. îmbunătățirea aprovizionării cu 
carne necesită continuarea eforturi
lor în vederea refacerii septetului si 
dezvoltarea tuturor sectoarelor de 
producție animalieră. Realizarea cu 
succes a programului de dezvoltare 
a agriculturii și a producției alimen
tare necesită o continuă îmbunătă
țire a aprovizionării ou mijloace de 
producție. Îngrășăminte, furate, com
bustibili, materiale de construcție. 
P.M.U.P. va crea condiții avantajoa
se pentru dezvoltarea și moderniza
rea întregii agriculturi si a tuturor 
sectoarelor sale. Vor fi întărite gos
podăriile din sectorul socialist. Se 
vor bucura de toată eriia si se vor 
asigura condițiile indispensabile Pen
tru dezvoltarea gospodăriilor indivi
duale care dezvoltă producția, con- 

tru pătrat de substanță izolatoare in
dustrială cu grosimea de 5 cm, con
fecționat' din vată de sticlă si fixat 
pe o conductă cu aburi avînd pre
siunea de 12 kg si temperatura de 
180 grade C, funcționînd neîntrerupt, 
„produce" o economie anuală de 
2500 1 petrol brut l

Necesitatea de a proteja conduc
tele împotriva pierderilor de căldură 
este atit de evidentă, ineît industria
șii si cej care lucrează in termoficare 
nu au așteptat anul 1977 pentru a 
izola țevile. Ei au procedat ade
sea empiric. La începutul crizei de 
energie, toti s-au aruncat asupra 
stocurilor si asupra tuturor materia
lelor care păreau sau care purtau nu
mele de izolant. pe care le-au folosit 
fără să consulte nici un specialist. 
Și astăzi încă multi se mulțumesc — 
adesea din ignoranță, din grabă sau 
preocuparea de a realiza economii — 
cu sisteme de protecție împotriva 
pierderilor de căldură neadaptate sau 
executate neglijent. Ca urmare, o 
cantitate de ordinul a 70 la sută din 
energia care s-ar putea recupera se 
irosește.

Ca si la tensiunile electrice înalte, 
diferentele mari de temperatură pro
voacă pierderi considerabile de căl
dură la cea mai mică „defecțiune a 
platoșei". Această platoșă este izo- 
lantul sau sistemul de protecție.

Există materiale izolatoare foarte 
specifice, avind densitate, structură 
si grosime bine definite pentru fie
care caz în parte si care se folosesc 
atît pentru încălzitul clădirilor, cît și 
în industrie. Doar cîtiva milimetri 
grosime în minus compromit grav 
sistemul de izolare, iar cîtiva mili
metri în plus măresc în mod inutil 
investiția. Tehnica si calitatea mon
tării lor intervin, de asemenea, în 
randamentul obținut, ca si o alegere 
judicioasă a materialului si a dimen
siunilor izolantului.

16,35 Curs de limba germană
17,05 Atenție la... neatenție !
17,25 Publicitate
17.30 Consultații juridice
17.50 Din țările sqcialiste
18.00 Tragerea. Pronoexpres
18.10 Cintarea României
18.30 Telecronica pentru pionieri
18.50 Pagini celebre din opere
19,20 100Î de seri
10.30 Telejurnal
19.50 Tribuna experienței înaintate
20,00 Noi, femeile I — Emisiune des

pre rolul femeii în societatea 
noastră socialistă

20.30 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului" — „Ziua Delfinului" 
Producție a studiourilor america
ne. Premieră TV.

eficiență 
economiei 

tractarea și vinzarea către stat a 
produselor agricole.

O importantă socială de prim rang 
are îndeplinirea integrală a progra
mului construcțiilor de locuințe. 
Printr-o hotărire a guvernului, au 
fost sporite mijloacele pentru dota
rea edilitară a zonelor in care se 
construiesc locuințele.

între cele mai arzătoare sarcini în 
momentul de fată se numără accele
rarea dezvoltării producției de măr
furi pentru piață si a serviciilor. De 
aici decurge necesitatea unei accele
rate sporiri a producției de articole 
pentru piață si în special utilizarea 
mai eficientă, in acest scop, a capa
cităților de producție in industrie, 
dezvoltarea Industriei locale, a coo
perației meșteșugărești. în acest do
meniu — se arată în documentele 
plenarei — foarte multe depind de 
efortul organizatoric, de spiritul de 
inițiativă si de adaptarea corespun
zătoare a mijloacelor de producție pe 
seama modernizării puțin costisitoa
re a utilajelor care poate fi realizată 
prin eforturile proprii ale industriei, 
nefiind necesare întotdeauna investi
ții noi sau importuri costisitoare.

Referindu-se la politica veniturilor 
și preturilor, tovarășul E. Gierek a 
spus : „Politica noastră a preturilor 
este subordonată principiului crește
rii veniturilor reale. în ciuda unor 
mari dificultăți, de peste zece ani 
sint menținute neschimbate preturile 
articolelor alimentare de bază. Poli
tica elastică a preturilor la alte gru
pe de mărfuri o desfășurăm în pri
mul rind acolo unde acest lucru este 
impus de creșterea costurilor de pro
ducție și a materiilor prime sau este 
justificat de valoarea de întrebuin
țare a mărfurilor. Cît privește pro
dusele de bază si serviciile, deciziile 
privind modificarea preturilor sînt 
luate cu mare grijă de către forurile 
centrale, pentru a se întreprinde nu
mai asemenea modificări ce sint ab
solut necesare si imposibil de evitat 
din considerente economice si so
ciale"

Au format obiectul dezbaterii în 
plenară ridicarea eficientei în toate 
domeniile de activitate, combaterea 
unor fenomene sociale negative. în
tărirea democrației si legislației so
cialiste. lărgirea atribuțiilor autori
tăților locale.

Plenara Comitetului Central al 
P.M.U.P., care a analizat multilate
ral si aprofundat situația economică 
și socială a tării, stadiul realizării 
hotărîrilor Congresului al VII-lea al 
P.M.U.P., a adoptât o hotărire prin 
care se cere Biroului Politic să elabo
reze recomandări cu privire la sar
cinile organizațiilor si organelor de 
partid, organizațiilor sociale, a orga
nelor puterii si administrației de 
stat, ale unităților economice si in
stituțiilor pentru traducerea în viată 
a hotărîrilor Plenarei a IX-a a Co
mitetului Central. De asemenea, ple
nara a adoptat o hotărire privind 
convocarea in ianuarie 1978 a celei 
de a Il-a Conferințe naționale a 
partidului.

Numai specialiștii în protecția îm
potriva pierderilor de căldură pot 
asigura un calcul perfect si lucrări 
de bună calitate în acest domeniu. 
Ei trebuie consultați înainte de a în
treprinde o asemenea lucrare. Căci 
fiecare lucrare pune probleme spe
cifice. care nu pot fi rezolvate decît 
de către profesioniști. Prima condiție 
este ca orice teavă să fie protejată 
de îndată ce prin ea trece un fluid 
avînd o temperatură diferită de cea 
a mediului ambiant. La încălzirea cu 
aer sau cu apă a localurilor (tempe
ratură de ordinul a 100 grade C ma
ximum). sistemul de izolare trebuie 
să fie cu atit mai riguros cu cît 
conductele încălzite trec prin „cor
sete tehnice" — veritabile coșuri de 
pierdere a căldurii — si se încruci
șează cu conducte reci, dînd naștere 
la mari pierderi de căldură.

în Franța, potrivit unor cifre des
tul de aproximative. 40 la sută din 
energia termică este destinată încăl
zirii localurilor. 15 la sută revine 
motoarelor de locomoție. 20 la sută 
producerii de electricitate si 25 la 
sută industriei. Dacă se consideră că 
o parțe deloc neglijabilă de energie 
destinată incălzitului se pierde prin 
conducte și că pierderile din indus
trie se datorează aproape în între
gime canalizărilor și aparaturii ter
mice. rezultă că peste 30 la sută din 
economiile de energie trebuie reali
zate prin sisteme de protecție împo
triva pierderilor de căldură si prin 
aportul profesioniștilor în materie, 
întreprinderile foarte mari, industria 
petrolieră sau gigantii chimiei cu
nosc și stăpînesc bine această pro
blemă. Dar alte industrii, precum și 
întreprinderile pentru încălzitul clă
dirilor rămîn — adesea din ignoran
tă — într-o stare de „iluzorie izola
re". care-i costă enorm pe cel inte
resați. precum și întreaga colectivi
tate.

în distribuție: George G. Scott, 
Frish van Devere, Paul Sorvino, 
Fritz Weaver, Jan Krokes 
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Convorbirile româno-egiptene la nivel înalt 

0 nouă contribuție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare, 

la cauza păcii în lume
înscriindu-se in ansamblul suitei 

de convorbiri româno-egiptene la 
nivel înalt, devenite tot mai frecven
te în ultimii ani. vizita întreprinsă 
de președintele Anwar El Sadat în 
România, la invitația președintelui 
Nicolae Ceausescu, a marcat, fără în
doială. o nouă si substanțială contri
buție la ■ dezvoltarea relațiilor de 
prietenie si colaborare între țările si 
popoarele noastre. în interesul reci
proc, al cauzei păcii în Orientul Mij
lociu si în lume.

După cum este bine cunoscut, pu- 
nînd în centrul politicii sale externe 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
cu țările socialiste. România îsi ma
nifestă totodată solidaritatea activă 
cu noile state independente, cu țările 
în curs de dezvoltare. O atentie deo
sebită acordă tara noastră extinderii 
relațiilor multilaterale cu statele și 
popoarele arabe, a căror luptă pen
tru consolidarea independentei. pen
tru progres si pace s-a bucurat si se 
bucură de simpatia caldă si sprijinul 
feriA al poporului român. în acest 
cadru. relațiile româno-egiptene, 
avind adinei rădăcini fîn istorie, au 
cunoscut în ultimii ani o dezvoltare 
remarcabilă pe plan politic, econo
mic. tehnioo-stiintific si cultural. 
Este bine cunoscut că un rol deter
minant în amplificarea, an de an. a 
raporturilor de colaborare dintre ță
rile si popoarele noastre au avut în- 
tîlnirile si convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceausescu si președin
tele Anwar El Sadat.

Se poate constata cu satisfacție că 
relațiile româno-esiptene se dezvol
tă în spiritul Declarației solemne 
semnate de cei doi șefi de stat în 1974 
la București — document de cea mai 
mare însemnătate, care dă expresie 
hotărîrii celor două țări de a inten
sifica conlucrarea multilaterală pe 
temelia trainică, verificată de viată, a 
principiilor independentei si suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc. 
Sintetizînd experiența întîlnirilor cu 
șeful statului egiptean si rezultatele 
fructuoase ale actualului dialog de la 
Sinaia, tovarășul Nicolae Ceausescu 
arăta : „Trebuie să remarc cu multă 
satisfacție că intilnirile noastre au 
contribuit Ia dezvoltarea continuă a 
relațiilor de colaborare și prietenie 
dintre popoarele noastre. Vizita din 
aceste zile — deși scurtă — se înscrie 
in contextul extinderii continue a 
colaborării în toate domeniile din
tre țările si popoarele noastre".

Analizînd stadiul raporturilor bila
terale, cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția față de evoluția as
cendentă a colaborării și cooperării 
economice reciproc avantajoase. Fap
tele atestă cu prisosință cursul favo
rabil al acestor relații. Este, de pildă, 
semnificativ că în ultimii trei ani vo
lumul schimburilor de mărfuri aproa
pe s-a dublat. în același timp, au loc 
o serie de acțiuni de cooperare, ma
terializate în realizarea complexului 
de exploatare și îmbogățire a fosfa- 
tilor de la Hamrawein, a liniilor de 
asamblare a tractoarelor, a instala
ției de acid sulfuric, uzinei de pro-

„Edificarea securității europene reclamă respectarea 
principiului neintervenției in treburile interne 

ale altor state“
Cuvlntarea reprezentantului român la reuniunea de la Belgrad

BELGRAD 1. — Trimisul special Agerpres transmite : în organul 
subsidiar de lucru privind problemele securității în Europa al reuniunii 
de la Belgrad au continuat discuțiile asupra aplicării principiilor care
guvernează relațiile dintre state.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul tării noastre a 
subliniat importanta deosebită a prin
cipiului neintervenției în treburile 
interne ale altor state, pentru res
pectarea suveranității naționale și a 
independenței politice a fiecărei țări, 
pentru edificarea securității pe conti
nent. El a relevat necesitatea respec
tării stricte a acestui principiu de 
către toate statele participante, fie
care în raporturile sale cu oricare 
altul, și dreptul fiecărui stat de a 
invoca acest principiu pentru protec
ția suveranității sale. Reprezentantul 
român a precizat că principiul nein
tervenției trebuie respectat în totali
tatea aspectelor sale, avînd în vedere 
că el interzice statelor atit acte de 
intervenție armată, de constrîngere 
militară, politică sau economică, cit 
și orice alte acte de amestec, direct 
sau indirect, individual sau colectiv,

agențiile de presă transmit:
A 9-a ședință a Consfă

tuirii conducătorilor orga
nelor pentru prețuri din ță
rile membre ale C.A.E.R.,13 
care au participat delegații din țările 
membre, inclusiv din România, s-a 
desfășurat la Ulan Bator. La ședință 
au fost examinate probleme privind 
metodologiile de formare a prețurilor 
interne, precum și proiectul progra
mului de lucru al consfătuirii pe pe
rioada 1978—1980.

întrevedere la Belgrad. 
Vasile Mușat. membru al C.C. al 
P.C.R., director general al Radiotele- 
vlziunii române, care a participat la 
lucrările primei Conferințe a organi
zațiilor de radio si televiziune din ță
rile nealiniate, a fost primit de Todo 
Kurtovici, secretar în Comitetul Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I, La 
convorbirea ce a avut loc cu acest 
prilel a luat parte ambasadorul român 
la Belgrad. Virgil Cazacu.

Vizita președintelui An
war El Sadat la Teheran. 
Președintele Egiptului, Anwar El Sa
dat. a avut convorbiri cu Sahinșahul 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Agenția P.A.R.S. infor
mează că, marți, președintele Anwar 
El Sadat s-a lntîlnit, în capitala Ira

duse sodice „El Mex“ din Alexandria 
și altele. Rezultat al importantelor 
progrese ale științei și tehnicii româ
nești, al eforturilor comune ale spe
cialiștilor și muncitorilor români și 
egipteni, obiectivele construite prin 
cooperare în țara prietenă sînt de 
primă însemnătate pentru economia 
egipteană, reprezentînd o contribuție 
însemnată la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a Egiptului. Crea
rea Băncii mixte româno-egiptene. 
documentele încheiate în vederea tra
ducerii în viață a înțelegerilor conve
nite de cei doi șefi de stat privind 
sporirea volumului comerțului la 500 
milioane de dolari în 1980 sînt tot 
atit de concludente mărturii ale in
tensificării continue a cooperării.

Fără îndoială că sporirea accele
rată a potențialului economic al 
României și preocupările Egiptului 
pentru dezvoltarea industriei și agri
culturii constituie factori favorabili 
extinderii în continuare a acestei con
lucrări. De altfel, așa cum se arată 
în Comunicatul comun, în cadrul dia
logului de la Sinaia s-a procedat la 
prospectarea de noi posibilități pen
tru realizarea în timpul cel mai scurt 
a unor obiective suplimentare de coo
perare, pentru amplificarea comerțu
lui. în vederea concretizării acestor 
acțiuni, se va întruni cea de-a X-a 
sesiune a Comisiei mixte de coope
rare economică și tehnică-științifică 
româno-egipteană.

Desfășurîndu-se într-un moment 
caracterizat printr-o intensă activita
te politico-diplomatică în legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu, dialo
gul româno-egiptean a prilejuit o 
reafirmare a pozițiilor celor două țări 
cu privire la necesitatea instaurării 
unei păci trainice și juste în această 
zonă. Este un lucru cunoscut că per
sistenta situației conflictuale din Ori
entul Mijlociu generează permanent 
pericole pentru pacea și securitatea 
internațională. Iată de ce atît Româ
nia. cît și Egiptul consideră că este 
o cerință stringentă să se acționeze 
pentru rezolvarea politică a crizei, 
care să ducă la instaurarea păcii, por- 
nindu-se de la necesitatea retragerii 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
restaurarea drepturilor naționale ina
lienabile ale poporului palestinian, in
clusiv de a-si constitui un stat natio
nal propriu, asigurarea independentei 
si suveranității tuturor statelor din a- 
ceastă zonă.

Fără îndoială că diversele acțiuni ale 
Israelului vizînd modificarea carac
terului demografic, cultural si isto
ric al teritoriilor ocupate, ne lingă 
faptul că alimentează tensiunea în 
zonă, ridică noi obstacole în calea 
reglementării crizei. Asa dună cum 
este bine cunoscut, tara noastră a 
dezaprobat cu fermitate aceste ac
țiuni. inclusiv în cadrul O.N.U.. a 
sprijinit rezoluțiile ce exprimă 
dezacordul cvasitotalitătii statelor 
lumii fată de măsurile respective.

Pronuntîndu-se pentru reluarea cît 
mai grabnică a Conferinței de la Ge
neva. cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a Organizației 

sub orice formă și sub orice pretext 
in treburile altei țări. Arătînd că, în 
contextul complexității vieții inter
naționale numeroase probleme fac o- 
biectul reglementărilor pe plan in
ternațional, ca urmare a dezvoltării 
cooperării, vorbitorul a evidențiat că, 
prin aceasta, problemele respective 
nu încetează să rămînă în competența 
națională a fiecărui stat. în conse
cință, chiar dacă ele fac obiectul 
unor reglementări internaționale în 
cadrul procedurilor diplomatice nor
male, toate statele trebuie să se ab
țină de a folosi asemenea dezbateri 
pentru amestec în treburile interne 
ale altor state. Principiul neinterven
ției nu poate fi opus respectării an
gajamentelor asumate de state, dar 
nici un fel de considerente nu pot fi 
folosite pentru a justifica amestecul 
in treburile interne ale altor state.

nului. cu președintele Emiratelor 
Arabe Unite, șeic Zayed Bin Sultan 
Al-Nahayan, aflat, de asemenea, 
într-o vizită la Teheran, cu care a 
discutat o serie de probleme inter
naționale, îndeosebi aspecte ale si
tuației din Orientul Mijlociu.

Comunicat cubano-zam- 
bian. Fidel Castro, președintele 
Consiliului de Stat si al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, l-a 
primit pe ministrul de externe al 
Zambiei, Gibson Siteke Mwale, cu 
prilejul vizitei pe care acesta a în- 
trep'rins-o la Havana. In comu
nicatul publicat la încheierea vi
zitei ministrului zambian se re
levă că părțile au discutat proble
me referitoare la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale si unele probleme ale 
situației internaționale. A fost ex
primată solidaritatea cu lupta împo
triva regimurilor rasiste din Africa 
Australă. Cele două delegații au ex
primat sprijin deplin fată de lupta 
popoarelor Zimbabwe și Namibiei 
pentru eliberarea națională.

Avionul supersonic so
vietic „TU-144" a întreprins, 
marți, primul său zbor cu pasageri 
la bord, parcurgînd distanta dintre 
Moscova și capitala Kazahstanului — 
Aima Ata — în mai puțin de două ore. 
Curse similare vor avea Ioc în fie

pentru Eliberarea Palestinei, ca re
prezentant legitim al ponorului pa
lestinian. România și Egiptul consi
deră. în același timp, că este nece
sară sporirea rolului O.N.U. în 
solutionarea crizei din Orientul Mij
lociu. Totodată, dialogul a evidențiat 
necesitatea de a se acționa cu'si mai 
multă berseverentă pentru instau
rarea păcii în zonă, președinții 
României si Egiptului hotărînd să 
mențină în continuare contacte în a- 
ceastă problemă si să se consulte 
ori de cîte ori va fi necesar. Reafir- 
mind înalta apreciere de care se 
bucură în rîndul țărilor arabe pozi
ția consecventă. constructivă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceausescu în problema soluționării 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
președintele Anwar El Sadat arăta : 
„Vă rog să-mi permiteți să mulțu
mesc cu căldură. în numele meu. al 
poporului egiptean, dar si al între
gii națiuni arabe, pentru poziția prin
cipială deosebii de constructivă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceausescu. în direcția făuririi unei 
păci drepte în zona Orientului Mij
lociu".

Necesitatea de a se acționa cu fer
mitate pentru lichidarea subdezvol
tării si făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale ; imperativul 
adoptării de măsuri ferme pentru de
clanșarea unui proces de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră : cerința creșterii rolului O.N.U. 
în solutionarea problemelor maiore ce 
confruntă omenirea ; importanta con
tribuției constructive a țărilor mici si 
mijlocii, a statelor nealiniate, a ță
rilor în curs de dezvoltare ; necesi
tatea soluționării prin mijloace paș
nice a problemelor existente între u- 
nele țări africane, reafirmarea soli
darității cu lupta popoarelor din 
Zimbabwe si Namibia împotriva po
liticii rasiste si de apartheid, 
pentru libertate si independentă ; 
însemnătatea deosebită a realiză
rii unui sistem trainic de secu
ritate si cooperare îi) Europa si ce
rința unor' măsuri de dezangajare 
militară pe continentul nostru. în 
vederea atingerii acestui obiectiv : 
corelația dintre securitatea europea
nă și cea a regiunii mediteraneene, 
inclusiv a Orientului Mijlociu — iată 
tot atîtea probleme de stringentă ac
tualitate. care, constituind obiectul 
examinării în cadrul dialogului ro
mâno-egiptean. au . reliefat identita
tea sau convergenta pozițiilor celor 
două tari.

Exprimîndu-si deplina aprobare 
fată de rezultatele deosebit de 
rodnice ale convorbirilor de la Si
naia. poporul român nutrește convin
gerea că acestea se vor materializa 
în dezvoltarea si mai puternică a 
relațiilor de prietenie si colaborare 
româno-egiptene pe cele mai diver
se planuri, servind aspirațiilor co
mune de prosperitate, intereselor în
floririi ambelor țări, cauzei păcii si 
cooperării internaționale.

AI. CAMPEANU

Peste șase milioane de șomeri
în țările Pieței comune

• Cele mai afectate țâri : Marea Britanie, Italia, Franța • 37 la 
sută din șomeri sînt tineri, 43 la sută — femei • „Este necesar 

un nou sistem economic? — relevă experți occidentali
BRUXELLES — Statisticile oficia

le date publicității recent la Bruxel
les relevă că în luna septembrie nu
mărul șomerilor înregistrați oficial în 
Piața comună a depășit 6 milioane. 
Pe țări, situația șomajului se pre
zintă astfel : Marea Britanie — 
1 609 000, Italia — 1 556 000, Franța — 
1 177 000, Republica Federală Ger
mania — 911 000, Belgia — 337 000, 
Olanda — 205 000. Danemarca — 
140 000, Irlanda — 104 000. în total 
6 039 000. Din această cifră. 37 la sută 
sînt tineri sub 25 ani. în rîndul celor 
care caută de lucru se află un număr 
însemnat de femei. Potrivit cifrelor 
oficiale. 43 la sută din șomerii Pieței 
comune sint femei.

Dar situația cea mal tragică se pre
zintă. indiscutabil. în rîndul tinere
tului. Raportul prezentat în cadrul 
unui seminar organizat la Strasbourg, 
sub egida Consiliului Europei occi
dentale. pe tema : „Tinerii si locul 
de muncă", este revelator în acest 

care săptămînă. Avionul, care are 
140 locuri și dezvoltă o viteză de 
2 500 kilometri pe oră. a fost supus 
unor teste minuțioase. Au fost for
mate și antrenate echipaje speciale 
care vor pilota avionul cu ajutorul 
mașinilor electronice de calcul.

Plenara C.C. al Partidu
lui Avangarda Populară din 
Costa Rica. u 8311 Josâ 8 avut 
loc o plenară a C.C. al Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica, 
consacrată analizei activității desfă
șurate de partid în campania elec
torală In curs pentru alegerile pre
zidențiale din februarie anul viitor. 
Plenara a subliniat importanța deo
sebită pe care o are unitatea de ac
țiune realizată cu Partidul Socialist 
și cu Mișcarea Revoluționară a Po
porului.

Acord economic japono- 
SOVietlC. 141 Tokio a fost semnat 
acordul general referitor la livrarea 
in U.R.S.S. a unei cantităti de 
600—700 mii tone de țevi de mare 
diametru pentru construirea conduc
telor de gaze. De asemenea, cele 
două părți au semnat documentele 
prin care partea japoneză acordă 
părții sovietice credite în valoare de 
circa 50 miliarde yeni — informează 
agenția T.A.S.S.

Vizita delegației II.IC. 
în R.P.D. Coreeană

PHENIAN 1 (Agerpres). — Delega
ția Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar a! C.C. al U.T.C.. care va 
efectua o vizită în R.P.D. Coreeană, 
a sosit la Phenian. Delegația a fost 
întîmpinată de Ki Ge Riong. pre
ședintele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist (U.T M.S.) din R.P.D. Coreea
nă. de alte cadre din conducerea 
U.T.M.S.

A fost prezent Dumitru Popa, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Phenian.

în aceeași zi au început, la sediul 
C.C. al U T.M.S.. într-o atmosferă 
cordială, prietenească, convorbirile 
între delegația U.T.C. și conducerea 
organizației de tineret din R.P.D. 
Coreeană.

PORTUGALIA

Precizări vizînd relațiile 

dintre guvern 

și unele partide politice
LISABONA 1 (Agerpres). — Luni 

seara a fost dat publicității la Lisa
bona un comunicat guvernamental 
semnat de primul ministru. Mario 
Soares. în care se reafirmă refuzul 
cabinetului socialist de a accepta 
participarea Ia o coaliție guverna
mentală. Se subliniază, totodată, că 
P.S.P. confirmă din nou dorința sa 
de dialog cu toate forțele politice si 
sociale din tară. Partidul socialist — 
precizează comunicatul — se va 
menține la conducerea treburilor tării 
atîta timp cît va beneficia de încre
derea președintelui republicii si a 
parlamentului, iar în caz contrar, va 
trece în opoziție si nu va accepta 
coaliții.

Răspunzînd unui „Ultimatum", 
lansat de Partidul Social-Democrat, 
condus de Sa Carneiro. care anunța 
că va depune o moțiune de cenzură 
în Adunarea Republicii (parlament) 
dacă pînă la sfîrsitul lunii octombrte 
guvernul nu va manifesta dorința de 
a negocia o platformă politică, co
municatul afirmă că guvernul „nu va 
negocia sub amenințare si nici ca 
răspuns la ultimatumuridar „nu 
va închide porțile în fata unui acord 
parlamentar cu celelalte partide, in
tre care si P.S.D.".

Pe de altă parte, Alvaro Cunhal, 
secretar general al P.C. Portughez, 
într-o declarație pe marginea comu
nicatului guvernamental, a reafirmat 
dorința P.C.P. de a participa la 
dezbateri cu reprezentanți ai gu
vernului, în vederea elaborării unei 
platforme privind redresarea situa
ției din țară. în același timp/ el a 
relevat că documentul guverna
mental nu conține totuși elemente 
deosebit de clare in ce privește 
chestiunile de ordin economic și 
politic.

Un alt lider politic. Adelino Amaro 
da Costa, vicepreședintele Centrului 
Democratic și Social, a apreciat, la 
rîndul său. drept pozitivă inițiativa 
primului ministru Soares, inițiativă 
care permite „depășirea momentului 
dramatic prin care trece tara".

sens. Astfel, numărul șomerilor tineri 
a crescut de nouă ori in Franța, in 
ultimul deceniu, de sase ori in R.F.G., 
de cinci ori in Marea Britanie, Bel
gia si Olanda, si de aproximativ două 
ori in Italia. Se remarcă, de aseme
nea, faptul că in toate țările citate 
numărul tinerilor șomeri este mai ri
dicat.

în cursul ultimilor doi ani. nume
roase țări occidentale au initiat mă
suri consacrate creării de locuri de 
muncă pentru tineri, dar. după cum 
afirmă sociologul Feldheim, profe
sor 1a Universitatea din Bruxelles, 
„soluțiile adoptate sint adesea im
provizate și ele nu afectează fondul 
problemei, care este acela al găsirii 
unui nou sistem economic coerent, in 
care utilizarea forței de muncă și 
tehnologia să se îmbine armonios".

Anumiți experti ai C.E.E. consideră, 
de asemenea, că nu există o politică 
a „celor nouă" în domeniul folosirii 
forței de muncă tinere.

Convorbiri economice 
chino-americane. Ministrul de 
externe al R. P. Chineze. Huan Hua, 
a avut o convorbire cu membrii de
legației cunoscutei firme americane 
International Business Machines Co. 
(I.B.M.). condusă de președintele 
consiliului de administrație. Frank
T. Cary, aflată în vizită la Pekin — 
informează agenția China Nouă.

0 reuniune științifică 3 
început la Dubrovnik (R.S.F. Iugo
slavia). ne tema „Finanțarea inter
națională a dezvoltării economice", la 
care participă peste 600 de specia
liști din tara gazdă si din străină
tate. Această acțiune se înscrie ne 
linia activității generale vizînd in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale si înfăptuirea conclu
ziilor conferinței la nivel înalt de 
la Colombo a țărilor nealiniate.

Suspendarea legii mar
țiale in Filipine. Președintele 
Filipinelor, Ferdinand Marcos, a sus
pendat Legea marțială care interzi
cea dezbaterile libere, pentru a se 
asigura, astfel, o exprimare nestin
gherită a opiniilor cu prilejul refe
rendumului prezidențial de la 17 de
cembrie. Se așteaptă ca la referen
dum să participe peste 20 milioane 
de persoane.

Măsuri economice ale 
autorităților pakistaneze. 
Potrivit hotărîrii Comitetului execu
tiv al Consiliului Secretarilor Fede
rali care funcționează ca organ gu-

„Sesiunea specială a Adunării Generale 
a O N U. să marcheze începutul unei ere noi 
-a măsurilor concrete, reale, de dezarmare**
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România a prezentat proiectele a trei documente 
de bază pentru sesiunea extraordinară
NAȚIUNILE UNITE. — De la trimisul nostru special : în cadrul 

lucrărilor Comitetului politic, care continuă să dezbată diferitele as
pecte legate de problema de vitală însemnătate a dezarmării, a luat, 
marți, cuvîntul ambasadorul tării noastre la Națiunile Unite. Ion 
Datcu. intervenția sa fiind axată asupra pregătirii si finalizării pri
mei sesiuni speciale a Adunării Generale, consacrată în exclusivitate 
dezarmării.

Arătînd că acest eveniment de 
care ne mai despart, după cum se 
știe, doar cîteva luni, reprezintă un 
moment semnificativ în viata O.N.U., 
vorbitorul a subliniat că o analiză 
obiectivă a modului în care O.N.U. 
și-a îndeplinit pînă în prezent mi
siunea istorică de a opri cursa înar
mărilor și de a realiza dezarmarea 
nu poate genera decît o legitimă în
grijorare. Deși, timp de peste trei 
decenii, au avut loc dezbateri pre
lungite. au fost examinate numeroa
se propuneri și initiative, a fost a- 
doptat un mare număr de rezoluții, 
nici o măsură reală de dezarmare 
care să aibă efecte practice asupra 
reducerii arsenalelor militare nu a 
fost întreprinsă, numeroasele rezo
luții. apeluri și chemări ale O.N.U. 
au rămas numai pe hîrtie. Organi
zația nu și-a îndeplinit misiunea și 
nu a putut să exercite competențe 
directe privind negocierile în dome
niul dezangajării militare si dezar
mării.

După ce a relevat că problemele 
majore ale dezarmării au fost scoa
se treptat de sub egida O.N.U., iar 
Comisia pentru dezarmare — con
cepută ca for major al O.N.U. de dez
batere a chestiunii dezarmării, cu 
participarea tuturor statelor — prac
tic nu a funcționat. în timp ce ne
gocierile se poartă în cercuri re- 
strînse, în afara O.N.U., reprezen
tantul român a scos în evidentă că 
această stare de lucruri nesatisfăcă
toare. impasul care persistă în do
meniul negocierilor de dezarmare au 
permis amplificarea continuă a 
cursei înarmărilor, cu latura ei de 
vîrf. cursa înarmărilor nucleare. 
Tocmai de aceea, în prezent se im
pune recunoașterea necesității de a 
se realiza o cotitură radicală în do
meniul negocierilor de dezarmare, 
de a aborda constructiv noi tematici 
și măsuri care să fie adoptate, de a 
se analiza cu obiectivitate mecanis
mele de purtare a tratativelor.

Vorbitorul a arătat că a venit tim
pul ca negocierile în domeniul de
zarmării să fie concentrate sub egida 
O.N.U. Aceasta va reflecta cerințele 
democratizării vieții internaționale,

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind agravarea situației din Africa de Sud

Consiliul de Securitate și-a reluat 
luni dezbaterile privind situația 
gravă din R.S.A., creată în special 
după recentele măsuri represive îm
potriva organizațiilor, a publicațiilor 
antiapartheid si a militantilor popu
lației africane majoritare. Ca si in 
zilele precedente, vorbitorii au avut 
cuvinte de aspră condamnare la 
adresa acțiunilor întreprinse de au
toritățile de la Pretoria. în timp ce 
țările socialiste. între care si Româ
nia, si țările în curs de dezvoltare 
si nealiniate membre ale consiliului 
— precum si numeroasele țări, in 
covîrșitoarea lor majoritate africane, 
invitate de președintele consiliului 
să participe la lucrările acestuia — 
s-au pronunțat pentru sancțiuni co
respunzătoare de ordin economic și 
militar împotriva regimului sud-afri- 
can, reprezentanții țărilor occidentale 
s-au situat pe o poziție inconsecven
tă. fără a depăși nici de această dată 
faza criticării verbale a politicii pro
movate de guvernul de la Pretoria. 
Acest lucru s-a văzut atunci cînd s-a 
trecut la votarea celor patru proiecte 
de rezoluție propuse de statele afri
cane membre ale Consiliului de 
Securitate.

Dintre aceste rezoluții, a întrunit 
unanimitate de voturi numai una, 
care, condamnînd actele de violență 
si represiune ale regimului rasist 
sud-african si exprimînd solidarita
tea cu luptătorii împotriva aparthei-

Atac al forțelor regimului rasist de la Salisbury 
împotriva Zambiei

LUSAKA 1 (Agerpres). — După 
cum anunță o declarație oficială di
fuzată la Lusaka, forțele regimului 
rasist minoritar rhodesian au lansat. 
Ia sfîrsitul săptămînii trecute, un atac 
de artilerie asupra teritoriului Zam- 
biei. Potrivit declarației, atacul s-a 

JAPONIA. Largă campanie pentru Interzicerea armei nucleare
In Japonia a fost declanșată, marți, o amplă campanie de string ere de 

semnături pe un apel adresat Organizației Națiunilor Unite, cerindu-se 
adoptarea unor măsuri pentru interzicerea totală a armei nucleare. Iniția
torii campaniei — Consiliul japonez împotriva bombelor atomice si cu hi
drogen si Congresul japonez împotriva bombelor atomice si cu hidrogen — 
îsi propun ca apelul să fie semnat de peste 35 milioane persoane. Actuala 
campanie se desfășoară în cadrul pregătirilor din Japonia pentru sțsiunea 
specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, ce urmează 
să-si desfășoare lucrările in mai-iunie 1978.

vernamental in Pakistan, persoanele 
particulare au primit dreptul de a-si 
investi capitalurile în întreprinderi 
de stat din industriile grea, alimen
tară si a cimentului, cu toate că con
trolul asupra acestora continuă să fie 
exercitat de administrația militară. 
Această măsură se adaugă la re
centa hotărîre privind denationali- 
zarea cîtorva sute de întreprinderi.

După noils măsuri eco
nomice ale guvernului is- 
raelian. Parlamentul israelian 
(Knesseth) a aprobat luni seara, cu 53 
voturi pentru. 32 împotriva si 2 ab
țineri. măsurile economice anunțate 
de guvernul condus de Menahem Be
gin săptămînă trecută. Anterior, 
parlamentul israelian a respins o 
moțiune de neîncredere în noile mă
suri economice, propusă de P.C. din 
Israel si sprijinită de Partidul Mun
cii. aflat în opoziție. După cum se 
știe, pachetul de măsuri economice 
Include trecerea lirei israeliene la 
regimul de flotare liberă, majorarea 
preturilor la aproximativ 150 de pro
duse si creșterea valorii adăugate 
(T.V.A.) asupra bunurilor si servicii
lor. de la 8 la 12 la sută. 

ale participării în condiții de egali
tate a tuturor statelor la rezolvarea 
problemelor internaționale. Este ne
cesar ca negocierile în aceste proble
me să se desfășoare în foruri des
chise, sub controlul opiniei publice 
mondiale, pentru a putea să reflecte 
marile mutații și transformări surve
nite în relațiile internaționale, pen
tru a face să crească încrederea po
poarelor în O.N.U. în acest sens, 
primei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. dedicată dezar
mării ii revine un rol istoric.

în concepția României, sesiunea 
specială trebuie să se desfășoare la 
un nivel cît mai înalt pentru a putea 
da ‘un viguros impuls realizării de 
pași efectivi în rezolvarea problemei 
de mult scadente — dezarmarea. Ea 
trebuie să constituie un for de sine 
stătător, capabil să adopte hotăriri 
de importanță crucială pentru pacea 
și securitatea mondială, să dezbată 
și să adopte principii, decizii și mă
suri pentru o nouă eră de negocieri 
— era- dezarmării concrete, reale, 
sub control internațional strict și 
eficace.

Pornind de la dorința de a-și 
aduce o contribuție constructivă la 
procesul de pregătire a sesiunii ex
traordinare, delegația română a pre
zentat în cadrul comitetului pregă
titor, sub forma unor propuneri de 
lucru, proiectele documentelor cu 
care ar urma să se încheie sesiunea 
specială și anume : DECLARAȚIA 
SESIUNII SPECIALE, care să cu
prindă principiile negocierilor de 
dezarmare, țelurile și prioritățile a- 
cestora, tactica și strategia, menite 
să ghideze desfășurarea tuturor tra
tativelor privitoare la dezarmare ; 
PROGRAMUL DE ACȚIUNE eșalo
nat în timp, care să specifice măsu
rile concrete de întreprins în dome
niul dezarmării nucleare și conven
ționale, pentru întărirea încrederii șl 
cooperării dintre state ; DECIZII ȘI 
RECOMANDĂRI privind mecanismul 
de negociere care să urmărească 
crearea unor structuri suple și via
bile investite cu autoritate deplină, 
bazate pe reguli șl proceduri de lu
cru democratice.

dulul, cere să se pună capăt măsuri
lor ilegale, să fie eliberați cei arun
cați în temniță, să se anuleze recen
tele interdicții privind activitatea 
organizațiilor si publicațiilor anti- 
apartheid, să fie abolite planurile de 
bantustanizare, ca și, in general, în
treaga politică de discriminare ra
sială.

în schimb, celelalte trei proiecte 
de rezoluție, care relevă că regimul 
sud-african a violat flagrant si în 
repetate rînduri principiile Cartei 
O.N.U., politica si acțiunile sale pri
mejduind grav pacea si securitatea 
internațională si care cer instituirea 
unui embargo strict economic si mi
litar împotriva acestui regim, nu au 
putut fi adoptate datorită dreptului 
de veto la care au recurs S.U.A., 
Marea' Britanie si Franța, ca mem
bri permanenti ai Consiliului de 
Securitate. Au mai votat impotrivă 
R. F. Germania si Canada, membri 
nepermanenti.

în favoarea proiectelor de rezolu
ție amintite s-au pronunțat ceilalți 
zece membri ai consiliului, intre care 
și România.

Prin folosirea abuzivă a dreptului 
de veto s-a blocat astfel, din nou, 
adoptarea unor măsuri hotărîte, ce
rute de covîrșitoarea majoritate a 
statelor membre ale O.N.U., împo
triva politicii rasiste si practicilor 
inumane ale autorităților sud-afri- 
cane.

produs la frontiera de pe fluviul 
Zambezi. în zonele Katambora și 
Kazangula. la 400 kilometri sud-vest 
de Lusaka. Totodată, se precizează 
că forțele armate zambiene au ri
postat atacului, nrovocînd agresori
lor pierderi in materiale de luptă.
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lembrie, o întîlnire a delegațiilor
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii 
participante la tratativele privind în
cheierea unui tratat referitor la in
terzicerea generală și totală a expe
riențelor cu arma nucleară.

Incendiu la o mină din 
Rllht. urma unui puternic in
cendiu subteran, care s-a produs în 
mina „Schlegel und Eisen" (Ruhr), 
și-au pierdut viata 7 mineri.

Noi scăderi ale cursului 
dolarului. Confirmind tendințele 
cele mal recente înregistrate la bur
sele valutare din Londra si New 
York, cursul dolarului S.U.A. a con
tinuat să scadă la bursa de schim
buri niponă. Marți, la deschi
derea bursei din Tokio cursul de 
schimb al monedei americane în ra
port cu cea japoneză a fost de 249 
yeni, ceea ce reprezintă nivelul cel 
mai scăzut la care s-a situat dolarul 
față de yen în întreaga perioadă 
postbelică.

DE PRETUTINDENI
• EXPEDIȚIILE SO

VIETICE LA POLUL 
NORD. Cu 40 de ani in 
urmă a început să funcționeze, 
în apropiere de Polul Nord 
prima expediție sovietică con
dusă de cunoscutul om de 
știință I. Papanin, care a debar
cat dintr-un avion pe o banchi
ză. Cu acel prilej s-a ajuns la 
concluzia că în condițiile aspre 
ale climei polare există totuși 
viață. Prima expediție a fost ur
mată de alte 22. Cercetările fă
cute la Pol au dus la intere
sante descoperiri în domeniul 
climei, la stabilirea de noi căi 
maritime. în prezent, două sta
ții științifice „P.N. 22“ și „P.N. 
23“ acționează în Arctica, Prin
tre studiile pe care le efectuează 
personalul de la stațiunea „P.N. 
23“ se numără investigațiile pri
vind mediul (în cadrul progra
mului internațional „Experiența 
polară"), fenomene ca salinitatea 
oceanului și tendința de scă
dere a temperaturii în această 
regiune.

• ENERGIE GEOTER- 
MICĂ. Căutînd petrol, sondo
rii din Danemarca au descope-

> rit o altă prețioasă resursă : apă 
caldă de peste 80°C. Deși situată 
la o mare adîncime — circa 
3 000 metri — pătura acvatică 
poate fi exploatată rentabil. 
Calculată în funcție de pre
țul actual al petrolului, Investi
ția pentru forarea unui puț la o 
asemenea adîncime se recupe
rează de 4 ori în decurs de 20 
de ani. cît este durata ei normală 
de funcționare. Deocamdată, nu 
s-a întocmit o hartă geologică 
completă a subsolului danez la 
adîncimea de 3 000 m, dar, după 
datele existente, se apreciază că 
zona termogenă activă este des
tul de întinsă și, în consecință, 
propice exploatării. Primele o- 
rașe care vor beneficia de noua 
sursă de încălzire vor fi Skire 
și Aars.

• SOARELE Șl... OFI
CIUL POȘTAL. Municipali
tatea din Geneva a apro
bat devizul construcției unui 
impozant edificiu poștal ce va fi 
amplasat în centrul orașului. 
Performanța deosebită a localu
lui poștal nu va consta atît in 
tehnicile moderne pentru rezol
varea de către cei 1 100 de sala- 
riați a 1 milion de scrisori și 
40 000 de colete pe zi, cît în 
fantul că noul local va fi încăl
zit cu... energie solară.

• SPECIALIȘTI IN 
CONSERVAREA PATRI
MONIULUI CULTURAL. 
La Veneția s-a deschis de cu- 
rînd Centrul european pentru 
formarea de meseriași speciali
zați în conservarea patrimoniu
lui arhitectural. Aci se predau 
cursuri teoretice și practice în 
toate meseriile care privesc 
păstrarea și restaurarea clădiri
lor de o deosebită valoare arhi
tecturală.

• REZERVELE DE U- 
RANIU. în Australia s-au 
descoperit noi zăcăminte de u- 
raniu, care au ridicat această zes
tre a țării la peste o jumătate de 
milion de tone. După datele ac
tuale. S.U.A. dispun de rezerve 
de minereu de uraniu care totali
zează 1,6 milioane de tone, Afri
ca de Sud — 430 000 tone, Sue
dia — 400 000 tone, Canada — 
1,1 milioane tone, Franța — 
120 000 tone, Nigerul — 100 000 
tone, Gabonul — 30 000 tone.

• PASIUNI FOLCLO
RICE. Vreme de 27 de ani, ar
tistul fotograf Wladyslaw Wer
ner din R.P. Polonă a fixat pe 
negative imagini caracteristice 
pentru folclorul din zonele de 
munte ale Poloniei. Anul aces
ta, orașul Zakopane găzduiește 
o expoziție a sa însumînd 80 000 
de fotografii. într-o altă parte a 
tării, orașul Opoczno, profesoa
ra Tereza Szwedkowicz, a con
sacrat 20 de ani achiziționării 
de costume, cusături cu motive 
caracteristice voievodatului 
Piotrkow. Colecția ei, ajunsă Ia 
5 000 de exponate, cuprinde, in
tre altele, costume naționale da- 
tînd din anul 1880.

• MICROSCOP PEN
TRU 5 PERSOANE. ° flr‘ 
mă americană a realizat un mi
croscop care poate oferi la 5 
persoane deodată imaginea e- 
șantionului de studiat. Un sistem 
de prisme și oglinzi înmulțesc 
imaginea pentru mai mulți vi- 
zori deodată. Cercetătorul prin
cipal poate să împartă această 
imagine pe secțiuni. El poate, 
de asemenea, să indice cu o să
geată luminoasă o anumită sec
țiune. Microscopul are de pe 
acum o largă întrebuințare în 
institutele de cercetări biologice 
și medicale, fiind, totodată, foar
te practic pentru studenți.

• NESSIE: SFÎRȘIT 
DE SEZON... Toamna a ră
rit din nou rindurile ambițioșilor 
care pîndesc zadarnic apariția 
fantasticului monstru submarin 
de la Loch Ness. După atîtea 
eșecuri și dezamăgiri, credința 
în existența lui Nessie — bote
zat științific Nessiteras Rhom- 
bopterix — apare mai mult ca 
un pretext de originală vilegia
tură pe malul lacului scoțian. 
Anul acesta, adepții lui Nessie 
încearcă să se oonsoleze pentru 
insuccesul lor dînd vina pe... 
automobilclubul britanic. Pasă
mite, pe hărțile editate de aces
ta, autostrada 82, care trece prin 
imediata apropiere a lacului, 
poartă, la locul respectiv, indi
cația : „Patria legendarului 
monstru" (e drept, cu un mic 
semn de întrebare alături). Din 
această cauză, pe autostradă s-ar 
fi produs o continuă îmbulzeală 
de mașini, precum și un zgomot 
care l-a speriat atît de mult pe 
Nessie, îneît nu mai iese deloc 
din tainica lui vizuină acvatică...


