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Cum se înfăptuiesc hotăririle Congresului
consiliilor oamenilor muncii?

Specialiștii - din birouri, in sectoarele
de fabricație, acolo unde se hotărăște

soarta producției
Reamintim prevederea din hotărîrea congresului:

„Congresul iși însușește pe deplin propunerea ca 
cel puțin jumătate din timpul de muncă al inginerilor 
și specialiștilor din serviciile funcționale ale întreprin
derilor și centralelor să fie afectat activității direct 
productive sau in atelierele de proiectare, comparti
mentele de cercetare și inginerie tehnologică".

Cum se materializează această În
semnată prevedere ? — iată tema de 
azi a ciclului de anchete ale „Scin- 
teii“ consacrate urmăririi modului in 
care se aplică hotăririle Congresului 
consiliilor oamenilor muncii. (Prima 
anchetă a fost publicată in „Scinteia" 
nr. 10 944).

Sarcini 
șl răspunderi precise

Sondajul făcut în 14 întreprinderi 
din construcțiile de mașini, chimie, 
construcțiile industriale și industria 
alimentară a căutat răspuns Ia între
barea : „Cum ați organizat integrarea 
specialiștilor din serviciile funcționa
le in producție, proiectare și cerceta
re Iată răspunsurile : 1). în 11 în
treprinderi, inginerilor și specialiști
lor din aceste servicii Ii se reparti
zează cite o problemă tehnică sau or
ganizatorică, pe care trebuie să o re
zolve într-o anumită perioadă ; 2). In 
3 întreprinderi, programul specialiști
lor din serviciile funcționale se divide 
zilnic, matematic. 4 ore in producție 
sau proiectare și 4 ore in birou.

O primă problemă : care este va
rianta cea mai eficientă pentru inte
grarea specialiștilor in activități 
productive ? Opiniile exprimate in

sondajul nostru indică în marea 
lor majoritate — 88 la sută — drept 
cea mai eficientă prima variantă. 
Avantajele obținute prin repartizarea 
unor sarcini concrete de producție 
specialiștilor din serviciile funcțio
nale asigură, pe de o parte. întărirea 
răspunderii personale a inginerului 
sau a specialistului fată de finaliza
rea unei măsuri tehnice sau organi-
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zatorice și posibilitatea unui control 
permanent asupra eficienței actului 
de integrare : pe de altă parte' se 
înlătură f ari mierea, zilnică a pro
gramului . de lacra, ț Pierderea de 
timp cu „transbordarea" dinnirou in 
secție și invers, asigurindu-se posi
bilitatea unei mai rationale organi
zări a muncii.

Abordind in această viziune orga
nizatorică integrarea in producție a 
specialiștilor din sectoarele funcțio
nale, a fost posibil ca. de pildă, la 
întreprinderea „Unirea" din Cluj- 
Napoca. șeful serviciului de pregă
tire. lansare și urmărire a produc- 

inginerul I. Sucală — să-și

asume răspunderea realizării unui 
subansamblu la mașina de filat, iar 
inginerul A. Arcadie, din același 
compartiment, să lucreze la proiecta
rea și execuția unor piese de schimb 
ce se aduceau din import. Este de 
subliniat că. aici, in rezolvarea unor 
probleme tehnice concrete sint im
plicate direct si cadrele de conducere 
ale întreprinderii. Bunăoară, directo
rul si-a asumat sarcina modernizării 
unei mașini de rectificat, iar ingine- 
rul-șef are în răspundere aplicarea 
unor tehnologii noi.

Dar să ne oprim Ia un exemplu 
cind programul specialiștilor se îm
parte zilnic intre producție și 
birou. Pe șantierul noii fabrici 
de ciment de la Tașca-Bicaz se 
află un mare număr de cadre teh
nice aparținînd Trustului de mon- 
taj-utilaje chimice București. Ingi
nerul loan Moraru, șeful șantierului 
de montori, ne declară că s-au 
luat măsuri pentru ca in fiecare zi 
toate cadrele tehnice să participe 
direct la montajul utilajelor și că 
numai către sfirsitul programului de 
lucru iși rezolvă problemele de bi
rou. în realitate însă, așa cum s-a 
constatat, aceste cadre, in frunte 
chiar cu șeful saptierului. se urnesc 
foarte greu din birouri. Sint puncte 
de lucru pe unde zile șj săptămini 
inft*|i,nu-vezi .pi-fi"ijn 
îi câuti la fronturile’' c
spune că sint la birouri. Cind te in
teresezi de ei la birouri ți se răs
punde că sint... pe șantier. Pină la 
urmă nu-i găsești nicăieri. Si toate 
acestea se întimplă in timp ce pe
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Viorel SĂLAGEAN, Mihai 
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CapitalăAia revenit în
Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu,
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Industria județului 
Suceava a îndeplinit 
angajamentul anual

. Colectivele unităților indus
triale din județul Suceava înre
gistrează. in bilanțul pe 10 luni, 
un nou și remarcabil succes in 
intrecere : depășirea angajamen
tului anual — de 500 milioane. 
lei suplimentar la producția 
globală industrială și de .195 
milioane lei la producția marfă.

în ampla mișcare a vredniciei 
muncitorești cu care sucevenii 
intimpină cele două mari eve
nimente se regăsesc eforturile 
muierilor dorneni, care au pro
dus pină acum peste prevederi
le de plan 18 000 tone minereu 
de mangan, ale lucrătorilor de 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, ei depășind sarcinile la 
zi cu 609 000 mp furnire estetice, 
12 000 mp binale, ale forestieri
lor de la întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport, 
care au livrat suplimentar eco
nomiei naționale aproape 58 000 
mc lemn de celuloză și 15 000 
mc cherestea. Alături de ei me
rită să fie evidențiate colective
le de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb și 
Combinatul de celuloză și hirtie 
din Suceava, precum și din uni
tățile industriei alimentare. 
(Gheorghe Parascan),

Lucrează o zi pe lună 
cu combustibil 

economisit
Rod al generalizării în cadrul 

celor șase autobaze ale sale a 
inițiativei muncitorești „Să lu
crăm o zi pe lună cu combus
tibil economisit !“, întreprinderea 
de transporturi auto Argeș a in- 
registrat. de la începutul anului, 
in „contul economiilor", 215 tone 
benzină și 160 tone motorină. 
Aceasta reprezintă necesarul de 
carburanți pentru funcționarea, 
pe timp de 11 zile, a Întregului 
parc auto al unității.

Printre măsurile tehnico-orga-., 
nizator'ice care au contribuit fa* 
obținerea acestui succes se re
marcă, in mod deosebit, dotarea 
autocamioanelor cu remorci, 
Care s-a soldat cu sporirea consi
derabilă a coeficientului de utili
zare a parcului, evitarea curse
lor in gol sau a incărcăturilor 
mai mici decit capacitatea auto
vehiculelor și altele. (Agerpres)

LA HUNEDOARA

A 55-a mie tonă 
de oțel peste plan 
încheind cele 10 luni trecute 

din acest an cu un bilanț deo
sebit de rodnic, siderurgiștii hu- 
nedoreni continuă in ritm sus
ținut Întrecerea in cinstea Con
ferinței naționale a partidului șl 
a alegerilor de la 20 noiembrie. 
Stau mărturie realizările supli
mentare obținute incă in pri
mele zile ale lunii noiembrie, 
care se cifrează la peste 1000 
tone fontă, 500 tone oțel Martin 
și electric, mai mult de 1 000 
tone laminate. Remarcabil este 
in acest cadru succesul oțelari- 
lor hunedoreni, care in cursul 
zilei de ieri au elaborat cea de-a 
55-a mie tonă de oțel peste pla
nul de producție revenit de la 
începutul anului. Mai mult de 
45 la sută din această producție 
suplimentară o reprezintă oțelul 
aliat. (S. Ionescu).

(Continuare în pag. a III-a)
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Consfătuire 
privind 

dezvoltarea 
viticulturii 

șl pomiculturii
La Buzău s-a desfășurat ieri 

o consfătuire in care s-a anali
zat modul de înfăptuire a pro
gramelor naționale de dezvol
tare a viticulturii șl pomicultu
ra. Au participat secretarii cu 
problemele agrare, cadrele de 

. conducere ale organelor agrico
le din 11 județe, cercetători, 
precum și șefii departamente
lor din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare.

Din situațiile sintetice prezen
tate in consfătuire s-a reliefat 
ideea că trebuie intensificate 
eforturile pentru a asigura toa
te condițiile in vederea realiză
rii sarcinilor prevăzute prin 
programele naționale privind 
modernizarea și extinderea 
plantațiilor, creșterea graduiui 
de mecanizare a lucrărilor pen
tru a se obține creșterea pro
ducțiilor medii la hectar, con- 

t șervațea in, cele mai bune con
diții a recoltei destinate consu
mului populației. In concluziile 
consfătuirii s-a subliniat că incă 
din această toamnă, in fiecare 
județ, trebuie să fie intocmite 
grafice de lucru precise, iar o- 
bieetivele cuprinse in plan să 
fie indeplinite necondiționat. De 
asemenea, s-a stabilit ca de la 
începutul anului 1978 în fiecare 
unitate să se constituie formații 
de lucru specializate în concor
danță cu dotarea mecanică, să 
fie acordată o atenție mai mare 
asigurării cu material săditor 
necesar modernizărilor și noilor 
plantații. (Mihai Bâzu).

Tovarășul 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, la invitația 
C.C. ăl P.C.U.S., a Prezidiului Sovie
tului Suprem și Consiliului de Mi
niștri ale U.R.S.S., a participat în 
fruntea delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România 
Ia ședința solemnă consacrată celei 
de-a 60-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, s-a îna
poiat, joi după-amiază, in Capitală.

Secretarul general al partidului a 
fost întimpinat pe aeroport de tova
rășa Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu. Ton Dincă. Ion 
Ianiță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe • Oprea. Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Leonte Răutu. Ilie Verdeț. Io
sif Bane. Ion Coman, Teodor Coman. 
Mihai Gere. Constantin Dăscălescu. 
Aurel Duma. Ion Stănesou. precum 
și de membri ai C.C. al P.C.R.. ai

Consiliului de Stat și ai guvernului, 
de conducători ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și obștești, 
de reprezentanți ai vieții noastre ști
ințifice, culturale și artistice.

A fost de fată B. I. Minakov, 
sărcinatul cu afaceri ad-inteiim 
Uniunii Sovietice la București.

Pe aeroport se aflau numeroși

!n- 
al

oa-

meni ai muncii din Capitală, 
l-au întimpinat cu sentimente 
dragoste și sitimă pe secretarul gene
ral al partidului. Cei prezenți au 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.", dind glas și cu acest prilej 
prețuirii și recunoștinței pe care în
tregul 
partid, 
neral.

popor le nutrește fată de 
față de secretarul său ge-

★ ★

La plecarea din Moscova, pe aero
portul Vnukovo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului 
român, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Gheorghe Badrus. membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

fost salutat de A. A. Gromiko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., V. I. Dolghih, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. V. E. Dîmșiț, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. V. I. Drozdenko, membru 
al C.C. al P.C.U.fe., ambasadorul 
U.R.S.S. in România. F. I. Mocialin, 
șef de secție, și G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. 
P.C.U.S.

Tovarăși - mereu uniți in munca și lupta 
pentru înflorirea patriei socialiste!

Nicolae Ceaușescu 
oamenii muncii iși 
pentru adoptarea 

noului Imn de Stat și legiferarea normelor de adresare între 
cetățenii României socialiste

Pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului 
sosesc din toată țara telegrame în care 
exprimă adeziunea și deplina satisfacție

Alte și alte colective de oameni ai muncii dc pe in- 
treg cuprinsul tării, animate de inalte simțăminte pa
triotice. de recunoștință adincă fată de patrie și partid, 
continuă să adreseze Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. te
legrame in care iși exprimă adeziunea totală la impor
tantele hotăriri ale Plenarei C.C. al P.C.R. și legile 
adoptate de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale.

tn cuvinte simple, dar încărcate dc o puternică in- 
sufletire. semnatarii telegramelor — oameni de diverse 
naționalități — români, maghiari, germani, de diferite 
virste și profesii — dau glas recunoștinței lor nețărmu
rite pentru grija deosebită a conducerii de partid și 
de stat, a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. reflectată și in aceste noi hotăriri. 
destinate să contribuie la ridicarea României pe culmi 
toi mai inalte de civilizație. Intr-un consens depliii. 
se mărturisește profunda mindrie patriotică cu care 
este primit noul Imn de Stat al României, a cărui mu-

zică inspirată și ale cărui cuvinte înflăcărate consti
tuie o glorificare a trecutului de luptă al patriei stră
bune. de-a lungul multor secole, pentru apărarea pă- 
mintului strămoșesc și. in același timp, un imbold 
pentru poporul nostru, pentru toți cetățenii țării, strins 
uniți in jurul Partidului Comunist, la înfăptuirea de 
permanente succese, pentru afirmarea tot mai fermă 
a idealurilor noastre de independentă, progres si pace, 
la făurirea viitorului comunist.

în telegrame se apreciază cu deosebită satisfacție, 
intr-un spirit unanim, semnificațiile majore pe care le 
implică normele de adresare între cetățenii Republicii 
Socialiste România, izvorite din insăși esența noilor 
relații sociale statornicite in țara noastră, bazate pe 
principiile eticii și echității socialiste, reflectînd con
știința unității de țeluri a tuturor celor care făuresc, 
cu abnegație și dăruire, bunurile materiale și spiritua
le. intr-o Românie pe care o dorim cu toții tot mai 
prosperă și infloritoare.

„Dind glas celor mai alese gînduri ■ 
și sentimente de dragoste. recunoș
tință și prețuire ce le nutresc față 
de conducerea partidului, față de 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. comuniștii și cei
lalți oameni ai muncii din bazinul 
carbonifer Motru — se spune în te

OAMENI SĂNĂTOȘI, CU PUTERE DE MUNCĂ ȘI CREAJIE,
CARE SĂ SE BUCURE DIN PUN DE VIAȚĂ

lată obiectivul politicii partidului in domeniul ocrotirii sănătății,

scopul marilor investiții făcute de statul nostru in acest domeniu
Grija pentru sănătatea poporului, 

dezvoltarea continuă a bazei mate
riale a asistenței medicale constituie 
0 componentă esențială a politicii 
generale a partidului și statului 
nostru. Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
eu privire Ia îmbunătățirea asistentei 
medicale a populației din februarie 
1969 au stabilit principalele obiective 
ale politicii sanitare a partidului și 
statului in această etapă, in vederea 
adincirii orientării profilactice a me
dicinii, creșterii accesibilității popu
lației la asistența medicală, reparti
zării echilibrate, pe întreg .teritoriul 
țării, a bazei materiale și a cadre
lor, folosirii cit mai judicioase a 
acestora. De asemenea. Directivele 
au subliniat necesitatea promovării 
unei atitudini inaintate a cadrelor ■ 
medicale, îmbunătățirea stilului de 
muncă in conducerea și organiza
rea ocrotirii sănătății, 
narea asistenței mamei, 
și tineretului, prevenirea și eli
minarea noxelor la locul de mun
că, reducerea treptată a incapacită
ții de muncă. în același spirit al 
grijii față de om s-a indicat valori
ficarea superioară, prin asistență 
balneo-climatică, a bogăției și varie
tății factorilor naturali de cură, mo
dernizarea bazelor de tratament in 
stațiuni, extinderea tratamentului de 
recuperare a bolnavilor, 
mai

în 
nări 
tiva

secretarul general al partidului, a 
luat ființă Consiliul Sanitar Supe
rior. organism eu largi atribuții in 
aplicarea politicii sanitare a partidu
lui.

Fondurile de investiții de la buge
tul statului pentru dezvoltarea si mo
dernizarea rețelei sanitare au crescut

a„ crescut' cu peste 2 600' numărul pa
turilor pentru nou-născuti. Din da
tele statistice ale anului trecut re
iese că peste 96 la sută din nașteri 
au avut loc in maternități, sub su
praveghere medico-sanitară. A cres
cut. cu aproape 8 000 numărul patu
rilor de. asistență medicală a' copiilor.

• în acest an, de 2,5 ori mai multe fonduri de inves
tiții pentru dezvoltarea rețelei sanitare decît în 1968
• în ultimul deceniu : 39 de spitale noi in orașe, peste 
600 de dispensare la sate • în aceste zile, promoția

de medici 1977 s-a prezentat la posturi

perfecțio- 
copilului 

și

utilizarea 
largă a plantelor medicinale, 
vederea unei mai bune coordo- 
a Întregii activități, din Iniția- 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

de la 685 milioane lei In 1968 la 1 761 
milioane lei in 1977. adică de peste 
2.5 ori. în această perioadă au fost 
construite și funcționează în clădiri 
noi 29 de spitale situate in municipii 
și orașe reședință de județ si alte 8 
județe urmează să fie înzestrate cu 

■spitale noi pină la sfirsitul actualului 
cincinal. Totodată, s-au mai construit 
10 spitale de diferite capacități în 
alte localități, în special centre mun
citorești. Din 1968 și pină acum, nu
mărul paturilor de spital a crescut 
de la 130 831 la peste 178 000. O aten
ție deosebită s-a acordat asistentei 
de specialitate pentru femei, numă
rul de naturi destinat acestora fiind 
acum mai mare cu aproape 5 000, și

ajungind in prezent la aproape 
35 000. Numărul locurilor in crese a 
crescut aproape de 5 ori. S-a dublat 
numărul cabinetelor stomatologice 
in mediul rural. De o atenție de
osebită s-a bucurat asistența de ur
gență. în toate județele au fost or
ganizate sau dezvoltate statii de sal
vare. care dispun acum de aproape 
4 000 de autosanitare. A sporit mult 
numărul donatorilor onorifici de 
singe care, prin gestul lor nobil, 
contribuie la salvarea a numeroase 
vieți omenești.

Statisticile consemnează că In a- 
ceeași perioadă s-a dezvoltat re
țeaua de farmacii și puncte farma
ceutice în toate județele țării ji, în

mod deosebit, in mediul rural. A 
crescut și s-a diversificat producția 
de medicamente românești, care 
astăzi asigură in proporție de 96 la 
sută, necesarul de medicamente.

Prin contribuția voluntară a cetă
țenilor și cu sprijinul statului, in 
această perioadă s-au realizat peste 
600 de clădiri pentru dispensare in 
mediul rural. In scopul unei mai 
bune folosiri a cadrelor și a bazei 
materiale, precum și pentru a se a- 
slgura o asistență medicală, pe tot 
parcursul zilei, s-au ințreprins in 
orașe măsuri de concențrare a asis- 
teriței de medicină generală prin 
gruparea în cadrul acelorași edificii 
a mai multor dispensare. Numărul 
dispensarelor medicale din comune, 
orașe și întreprinderi a crescut de 
la 4 620 în 1968 la 5 315 in acest an. 
iar numărul medicilor care lucrează 
in cadrul acestora a crescut de la 
7 068 la 9 573. Politica. ie întărire 
continuă a asistentei sanitare, se re
flectă si în grija pentru pregătirea 
in continuare a unor cadre medicale 
cu o înaltă calificare și de educare a 
acestora în spiritul înaltei răspunderi 
pentru nobila lor profesiune si mi
siune socială. Iată un fapt de ultimă 
oră : la 
aproape 
tutelor 
tia 1977 
medicină generală, 
tologie sl farmacie 
locurile de muncă.

1 noiembrie a.c. toți cei
2 200 de absolvenți ai insti- 
medico-farmaceutice, promo- 
— medici in specialitățile 

pediatrie, stoma- 
— au pășit spre 
Criteriile de re-

(Continuare tn pag. a Il-a)

legrama Comitetului de partid și 
Consiliului oamenilor muncii din în
treprinderea minieră Motru — expri
mă cu nețărmurit entuziasm adeziu
nea fierbinte a tuturor minerilor din 
Gorj la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, unanima 
aprobare și inaltă apreciere a hotări- 
rilor și legilor adoptate de ultima 
plenară a C.C, al P.C.R. și sesiunea; 
Marii Adunări Naționale, printre 
care cele privind normele de adresa
re in relațiile dintre cetățenii patriei 
și noul Imn al Republicii Socialiste 
România.

Adoptarea noului Imn de Stat al 
Republicii Socialiste România, a că-

rui. melodie este atit de scumpă po
porului nostru și al cărui text reflec
tă schimbările înnoitoare intervenite 
in destinul României socialiste, ne-a 
umplut inimile de bucurie și certitu
dine, desprinzând din el expresia în
flăcărată a ceea ce sintem și vom fi, 
intr-o năzuință unică de constructori 
aj evului socialist, statornici iubitori 
de țară, partid și popor".

..Prin vibrantele acorduri ale mu
zicii marelui compozitor patriot Ci- 
prian Porumbescu. fiu al plaiurilor 
noastre bucovinene. prin versul cu 
limpezimi de cristal, noul imn reîn-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Imnul drapel

realistă 
de la so- 

pină la

Urt imn de stat este 
un drapel al verbului 
si melodiei, este un 
drapel pe care-1 rostim 
cu gurile rotunjite in 
cintec si cu fata lumi
nată de mindrie.

Un imn definește o 
tară si un . popor in 
toată ființa lor. in cele 
trei fețe de timp- in 
geografia lor 
si lirică, 
lemnitate
lacrima buctiriei.

Cu imnul ne ince- 
pem dimineața si ne 
încheiem ziua, nu nu
mai lingă aparatele de 
radio, ci si în: fata .ca
lendarelor si-a Veșni
ciei acestui nooor că
ruia ii aparținem si 
care este el însuși un 
imn.

Un imn n-u are ne
voie de multe metafo
re. de podoabe făuri
te cu indeminare. ci de 
incărcătură emoționa
lă. de combustia idei
lor si sentimentelor 
fundamentale ale 
norului care si l-a 
susit.

Cind deputății
marele sfat au intonat, 
în ediție princeps, 
imnul, am avut impre
sia că îl cîntă tara 
întreagă — cum de alt
fel 11 si cînta. Prin so
lii ei cei mai aleși.

PO- 
in-

din.

Noul nostru imn 
de stat era așteptat de 
ani de zile, corespun
zător noilor . structuri 
sociale limpezite la 
stadiu! actual al marii 
noastre opere istorice : 
societatea socialistă 
multilateral dezvolta
tă. în destinele, tării 
s-au petrecut schim
bări de primă mărime, 
sporind prestigiul nos
tru intre și peste ho
tarele patriei. Racor
darea la tradiție s-a 
făcut ăh ultimul dece
niu. mai osmotic — 
inclusiv in lumea fru
museții transfigurate. 
Cântece patriotice 
au încălzit si au. 
iat generații au 
repuse în1 circuit,
ce sintem de o virstâ 
mai înaintată. am 
crescut si ne-am în
vrednicit cu ele. „Tri
colorul" lui Ciortan 
Porumbescu face parte 
din această trezorerie 
a spiritualității româ
nești, Alegerea melo
dică este cum 
poate 
Cred, 
pentru 
patriei
te generațiile, melodia 
ern imn a priori si am 
auzit multe preferințe 
pentru ea. incă cu ani 
in urmă.

Textul, adaptat gîn-

care 
for- 
fost
Cei

nu se 
fericită.mai

sint sigur, că 
tbti cetățenii

mele, din toa-

dirii noastre politice si 
sociale, are in articu
lațiile lui puteri de 
aforism. Fără cuvinte 
de prisos, fără — cum 
ziceam — excese me
taforice. textul subli
niază adevărurile fun
damentale care ne de
finesc la cota actuală 
a socialismului româ
nesc si in perspectiva 
viitorului comunist. 
Trecutul de luptă, 
miezul fierbinte al 
prezentului, viitorul de 
aur — umanismul so
cialist. prosperitatea — 
toate in spirit, revolu
ționar. rotunjesc un 
imn al nostru, profund 
al nostru, al spațiului 
si timpului românesc.

Melodic toate gene
rațiile. de la copiii 
mici la formațiile pro
fesioniste cu oameni in 
etate, vor nutea abor
da fără forțări vocale 
chinuite acest imn me
lodios. cursiv, frumos, 
care poartă numele 
steagului românesc.

Un imn de stat este 
un drapel al verbului 
si al melodiei, un dra
pel pe care-1 rostim 
cu gurile rotunjite in 
cintec si cu fata lumi
nată de mindrie.

Alexandru 
ANDRITOIU
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Raritate 
pe... Mureș

Muzeul județean Deva și-a 
imbOgătit colecțiile cu o pasăre 
rară pe meleagurile tării noas
tre. Se numește Eider (Somate- 
ria mollissima), pasăre marină 
cufundătoare. capturată pe riul... 
Mures. După aprecierea Agnisei 
Nufu, muzeograf principal, o 
asemenea pasăre a fost semna
lată in apele tării noastre doar 
de trei ori in ultimii 100 de ani. 
Primele exemplare si-au făcut 
apariția pe Cibin și pe Dunăre. 
Specialiștii sint de părere că 
Eiderul capturat — specie 
care-si are originea in zonele 
din nord-vestul continentului 
nostru — a fast „minată" spre 
apele Mureșului de condițiile 
climaterice nefavorabile. Tot ca 
pe o curiozitate menționăm si 
faptul că pe același riu Mures 
au fost capturate in anul tre
cut două rate marine, dintr-o 
specie la fel de rar intilnită pe 
meleagurile noastre.

Faptă 
pionierească

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Conducerea Scolii nr. 31 din 
Craiova a primit o scrisoare din 
partea unui oetătean, în care se 
spune: „Subsemnatul Radu
Clendu din București îmi per
mit să vă aduc la cunoștință o 
faptă pionierească vrednică de 
toată lauda. Pierzîndu-mi porto
felul, în care aveam o mare 
sumă de bani, îmi pierdusem și 
nădejdea că-1 voi mai găsi vre
odată. Iată însă că miliția îmi 
dă de veste să mă duc să-mi 
ridic portofelul, cu toti banii 
aflați în el. Intrebind cui dato
rez această bucurie, mi s-a răs
puns că fusese adus de elevul 
școlii dumneavoastră, Laurentiu 
Untaru. Vă rog să-l adresați 
cele mal călduroase mulțumiri 
pentru fapta lui pionierească, la 
care adaug și felicitările adre
sate profesorilor șl părinților 
săi*.

Tulburelul 
și ••• salteaua 
de asfalt
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în apropierea alegerilor de deputat! 
în consiliile populare, organele și or
ganizațiile de partid întreprind va
riate acțiuni politico-educative și or
ganizatorice în sprijinul campaniei 
electorale ; sînt aduse la cunoștința 
maselor și explicate atît rezul
tatele obținute în legislatura în
cheiată, cit mal ales sarcinile care 
revin pe plan local — potrivit indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R.
— pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a localităților, realizarea pla
nurilor de construcții de locuințe și 
lucrări gospodărești, asigurarea unei 
participări mai active a maselor la 
soluționarea problemelor vieții ob
ștești.

Cum poate fi folosită — cu eficien
ța scontată — întreaga paletă a mij
loacelor și formelor muncii organi
zatorice și politico-educative, astfel 
incit acestea să determine, real
mente. sporirea responsabilității ci
vice, atingerea scopurilor pe care și 
le propune actuala campanie elec
torală ?

— Aș remarca de la bun început
— ne spunea tovarășul Gheorghe 
Grigoraș. secretar adjunct al Comite
tului orășenesc de partid Dorohoi — 
că eficienta tuturor acestor acțiuni 
depinde intr-o măsură covlrșitoare 
de modul în care ele sînt concepute 
și organizate de organele si organi
zațiile de partid. Grija pentru a 
desfășura munca politico-ideologică 
pe baza unor programe de măsuri 
unitare, cu responsabilități si ter
mene precise, cu o continuă rotație 
a disponibilului de forțe sl mijloace, 
cuprinzînd toate circumscripțiile 
electorale, casele alegătorilor, clubu
rile. unitățile economice, instituțiile 
etc., a fost răsplătită de rezultate 
bune.

Practic, pentru fiecare circumscrip
ție electorală comitetul orășenesc de 
partid a repartizat cîte un colectiv 
obștesc — constituit. în general, din 
comuniști și oameni ai muncii care 
locuiesc chiar în raza circumscripției 
respective — avînd sarcina de a se 
ocupa de întreaga muncă politico- 
ideologică ce se va desfășura pînă 
în ziua alegerilor. Conlucrarea dintre 
comitetul orășenesc de partid și co
lectivele amintite se realizează înde
osebi prin informările zilnice recipro
ce. prilej care este folosit si pentru 
difuzarea unor noi materiale ale pro
pagandei vizuale sau rezolvarea

in sprijinul
•

problemelor ivite pe parcurs. Așa 
s-a procedat. de exemplu, cu 
textul Apelului Frontului Unității 
Socialiste (multiplicat într-un mare 
tiraj și pe plan județean), cu docu
mentarul „Județul Botoșani, realizări 
și perspective", editat zilele trecute, 
cu sinteza monografică a orașului 
Dorohoi, conținînd și indicatorii de 
dezvoltare pină în anul 1980, cu nu
meroase alte materiale realizate pe 
plan central sau local, care sint puse, 
prin intermediul acestor colective, 
la indemina alegătorilor.

Modalitatea de lucru cea mai efi
cientă s-a dovedit a fi munca de la 
om la om, in mijlocul alegătorilor, 
indiferent de locul unde pot fi în- 
tîlniți — în cadrul unităților de pro
ducție din industrie și agricultură, la

campaniei
completat necesarul documentaristic 
și propagandistic prin împrumut de 
la diferite întreprinderi și instituții. 
Sînt sugestive, de pildă, și te
mele unor acțiuni de amploare — în 
general, dezbateri libere — organizate 
pină în prezent la casele alegători
lor din Dorohoi, la sediile unor clu
buri din unitățile economice: „Drep
tul de a alege și de a fi ales", „Româ
nia — stat socialist și suveran", „Pla
nul unic de dezvoltare economico-sb- 
cială pe anul 1977, etapă hotărîtoare 
in realizarea actualului cincinal", 
„Deputatul — reprezentant al oame
nilor muncii" etc., urmărindu-se loca
lizarea acestora, adaptarea tezelor ge
nerale la problemele concrete, speci
fice, de ordin local.

în același timp, numeroase alte

IN JUDEȚUL BOTOȘANI

așezăminte culturale sau acasă, la lo
cuințele lor.

Un rol important a fost atribuit ca
selor alegătorilor — acestea devenind 
centre de răspîndire a cunoștințelor 
politico-ideologice, economice și cul
tural-educative în rindul celor mai 
diverse categorii de cetățeni. Organi
zate astfel incit să cuprindă întreaga 
arie teritorială a orașului, constituind 
adevărate centre de gravitație pen
tru 3—4 circumscripții electorale, 
cele opt case ale alegătorilor din 
orașul Dorohoi au fost dotate cu 
materiale de propagandă editate pe 
plan național, județean sau local, cu 
numeroase planșe, grafice, calcule e- 
conomice, cu aparatură audio-vlzua- 
lă. Au fost create astfel condiții op
time pentru ca în activitatea zilnică 
pe care o desfășoară aici lectori ai 
comitetului orășenesc de partid, pro
pagandiști, juriști, numeroase alte 
cadre de diferite specialități, proble
mele practice, concrete ale dezvoltării 
localităților să poată fi demonstrate 
convingător printr-un material docu
mentar vizual bogat. De altfel, cele 
mai multe dintre aceste așezăminte au 
fost organizate chiar în sălile punctelor 
de documentare politico-ideologică, 
preluîndu-se astfel toate dotările aces
tora ; altora — care au fost înființate 
pe lîngă unele unități mai puțin în
zestrate în această privință — li s-a

mijloace ș! modalități ale muncii po
litico-ideologice și cultural-educative, 
folosite curent de comitetul orășenesc 
de partid, au fost adecvate actualei 
campanii electorale. La statia de ra- 
dioficare a orașului — ca și lâ cele din 
unitățile industriale — o bună parte 
a programelor este dedicată prezen
tării unor cronici electorale, a unor 
însemnări de la intilnirile dintre can
didații de deputati și alegători, ca ș! 
a portretelor celor care si-au depus 
candidatura — cu trăsăturile fiziono
miei morale, politice, profesionale. 
La gazetele de perete din întreprin
deri si instituții, la cele mal diferite, 
cartiere au fost înființate rubrici spe
ciale dedicate apropiatelor alegeri, 
prezentînd fapte din întrecerea între 
colectivele de oameni ai muncii, 
popularizind faptele de muncă ale 
candidatilor de deputati.

Totodată, pentru ca întreaga acti
vitate artistică și cultural-educativă 
ce se desfășoară în cadrul ediției de 
masă a Festivalului „Cintarea Româ
niei" să fie adecvată alegerilor, nici 
o întîlnire dintre candidatii de depu
tati și alegători nu s-a realizat pînă 
acum fără a se încheia cu un pro
gram artistic potrivit. Firește, in 
aceste acțiuni au fost antrenate toate 
genurile de formații ale artiștilor 
amatori, un loc preponderent fiind 
acordat montajelor literar-muzicale

electorale
Si brigăzilor artistice — mijloace de 
puternică rezonantă si. totodată, cu 
valențe satirice în dezvăluirea defi
cientelor existente.

Dar, pe lîngă acțiunile organizate 
direct de către comitetul orășenesc 
de partid, numeroase altele pot fi in- 
tilnite in aceste zile în instituții și 
întreprinderi ca urmare a inițiativei 
comitetelor de partid sau a birourilor 
organizațiilor de bază din cadrul a- 
cestora. Astfel, la întreprinderea de 
corpuri de iluminat, din inițiativa co
mitetelor de partid și U.T.C. au avut 
loc mai multe intilniri între tinerii ce 
votează pentru prima oară și juriști 
din localitate, fiind subliniată impor
tanța politică și responsabilitatea ce
tățenească a acestui act și prezentin- 
du-se, în același timp, conținutul legii 
electorale. în alte unități — între
prinderea de producție și prestări de 
servicii, cooperativa meșteșugărească 
„Sporul" — comitetele de partid. îm
preună cu comitetele sindicale au or
ganizat o serie de dezbateri prin care 
și-au propus să releve semnificația 
depunerii mai multor candidaturi in
tr-o circumscripție electorală.

Care este, în fapt, finalitatea tutu
ror acțiunilor amintite ? O regăsim, 
în primul rînd, în rezultatele obținute 
in producție. La Dorohoi — după cum 
ne relata tovarășul Ilie Bordeianu, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid și primar al orașului — sînt 
tot mai numeroase colectivele de oa
meni ai muncii care anunță substan
țiale depășiri ale indicatorilor de plan 
în intimpinarea alegerilor de la 20 
noiembrie. în al doilea rînd, așa cum 
ne-am convins — discutînd cu cetă
țeni din cartierele orașului — sînt 
tot mai numeroși acei alegători ce 
înțeleg necesitatea unei participări 
mai active la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială, 
edilitară, culturală, în general la so
luționarea problemelor de Interes 
obștesc din circumscripția, orașul și 
județul lor. Căci întreaga campanie 
electorală este pusă sub semnul des
fășurării unor dezbateri serioase, cri
tice si autocritice, pentru solutionarea 
problemelor existente ; căutîndu-se, 
pretutindeni, soluțiile înfăptuirii a- 
cestora cu ajutorul cetățenilor si prin 
participarea lor efectivă.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

Sanatoriul din stațiunea balneară Bălțătești, județul Neamț

Oameni sănătoși, cu putere de muncă și creație
(Urmare din pag. I)

Intilnirile alegătorilor cu candidații
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Se lăsase seara și, odată cu 
ea, trecătorii zoreau .pe la ca
sele lor. Numai lingă restauran
tul „Dîmbovița" din Galați ză
bovea — mai bine zis dormea- 
buștean — un cetățean căzut ca 
secerat. Cine să fi confundat 
asfaltul cu așternutul patului ? 
Au venit organele de ordine și 
nu le-a fost prea greu să-i stabi
lească identitatea. înt.rucît avea 
asupra lui nu numai actele perso
nale (din care rezulta că se nu
mește Ion Iepure și lucrează pe 
un șantier al Trustului județean 
de construcții), ci și alte multe 
acte de-ale întreprinderii : state 
de plată achitate, un carnet- 
chitanțier, cheile de la un seif în 
care se găsea o importantă 
sumă de bani... Cum Iepure nu 
dormea deloc „iepurește", cînd 
a fost trezit s-a uitat în jur 
buimăcit. Ba in curind s-a mai 
pomenit pe cap și cu șeful de 
șantier, invitat să-și recunoas
că... subalternul.

E bun tulburelul, dar nu de
geaba 1 se zice... tulburel.

Permis 
anulat...

I
I
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Frontului Unității Socialiste continuă în întreaga țară
„Ne angajăm ca circumscripția 

noastră să fie în fruntea 
acțiunilor de autogospodărire“

Propunerile au fost însoțite 
de soluții și măsuri concrete

pactizare au urmărit asigurarea tu
turor comunelor cu specialiști de 
medicină generală si Încadrarea dis
pensarelor de întreprindere cu ca
dre medicale cu pregătire supe
rioară. A fost asigurat pentru fie
care comună cîte un dispensar cu 
cel puțin un medic. A fost dezvoltata 
și asistenta de specialitate în policli
nici, unde lucrează in prezent aproape 
4 600 de medici. Astăzi in rețeaua sa
nitară lucrează 28 568 medici si ueste 
127 000 cadre medii. Numărul medici
lor stomatologi a crescut de peste 
două ori, fiind de peste 6 500.

Odată cu reorganizarea administra- 
tiv-teritorială a țării, Ministerul Să
nătății s-a preocupat de adaptarea 
rețelei sanitare la noile condiții so- 
cial-economice, prin măsuri de am
plasare, dezvoltare și ierarhizare a 
spitalelor și policlinicilor în raport 
cu populația, cu volumul și natura 
solicitărilor. Aceasta a avut drept 
urmare o accesibilitate sporită a 
populației la îngrijirea medicală co
respunzătoare și a permis o mai bună 
folosire a bazei materiale și a ca
drelor de specialitate.

îmbunătățirea continuă a condiții
lor de muncă și de trai ale popu
lației. numărul din ce in ce mai mare 
de locuințe înzestrate cu tot confor
tul modern, creșterea substanțială a 
veniturilor populației, măsurile de o- 
crotirea mediului ambiant, in general 
creșterea calității vieții sub toate as
pectele, precum si traducerea in via
tă a sarcinilor izvorîte din hotărîrile 
Congresului al XI-lea și a celorlalte 
indicații ale conducerii de partid si 
de stat privind utilizarea mai bună a 
bazei materiale si de cadre medicale 
lși găsește reflectarea în dinamica si 
nivelul unor indicatori de sănătate. 
Astfel, natalitatea, care în 1966 era de 
numai 14,3 născuți vii la mia de lo
cuitori. ca urmare a măsurilor luate 
la indicația conducerii partidului, a 
crescut la 19,9 la mia de locuitori. Ca 
o reflectare a creșterii nivelului de 
trai si a măsurilor complexe ce s-au 
luat, dezvoltarea fizică a copiilor, in 
această perioadă, marchează o evo
luție favorabilă. S-a înregistrat o 
creștere a înălțimii la fete și la

băieți de 2 cm la copiii de 3 ani, 
ajungind la 10 cm la cei de 15 ani. 
S-a redus continuu mortalitatea in
fantilă. ea inregistrind in acest an cel 
mai scăzut indicator din istoria tării.

Ca urmare a măsurilor social-eco- 
nomice, cultural-educative și sani
tare, intreprinse in această perioadă, 
a continuat să se reducă frecvența 
bolilor transmisibile. Mortalitatea ge
nerală de 9.5 decese la mia de lo
cuitori situează România printre ță
rile cu mortalitate redusă. Totodată, 
a crescut durata medie a vieții de 
la 68 ani in 1968 la 69,58 ani in 1976 
(67,28 ani pentru bărbați și 71.82 ani 
pentru femei).

Toate aceste remarcabile realizări 
sint rodul preocupării și grijii per
manente a partidului nostru pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de viată ale populației, pentru ridi
carea neîntreruptă a nivelului de trai 
material și spiritual al maselor, pen
tru perfecționarea asistentei medicale, 
constituind o expresie elocventă a 
marilor eforturi financiare ale sta
tului, ale îmbunătățirii activității or
ganelor sanitare centrale și locale. 
Obiectivele ocrotirii sănătății Înscrise 
în programul partidului asigură 
pentru fiecare cetățean al patriei un 
nivel superior de îngrijire a sănătă
ții, în concordanță cu nevoile lui șî 
cu cerințele întregii societăți.

Măsurile adoptate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. sînt menite 
să conducă la întărirea stării de 
sănătate a întregului popor, la dez
voltarea ascendentă și echilibrată a 
rețelei sanitare, la îmbunătățirea »- 
sistenței medicale acordate popu
lației. De asemenea, in programul 
adoptat -de plenară s-au prevăzut 
măsuri speciale de natură să de
termine creșterea natalității, îmbu
nătățirea ocrotirii mamei, copilului 
■și tineretului, intensificarea acțiuni
lor medicale preventive, întărirea 
igienei publice și sporirea gradului 
de cultură sanitară a populației, prin 
atragerea acesteia la apărarea pro
priei sănătăți, dezvoltarea cercetării 
științifice medicale, modernizarea în- 
vățămintului de specialitate, perfec
ționarea activității tuturor unităților 
rețelei sanitate.

cinema
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Mal lntîi, șoferul Mihai Nagy 
de la I.J.C.M. Bistrița a fost 
avertizat să nu se mai urce la 
volan sub influența alcoolului. 
„Am înțeles" — a răspuns el. 
Dar n-a înțeles. în luna septem
brie i s-a suspendat pentru o 
lună permisul de conducere în- 
trucît a fost surprins la volanul 
autobetonierei 31—BN—1363 sub 
influența alcoolului. Abaterea sa 
a fost discutată de colegii lui de 
muncă. Spăsit. M.N. a rostit iar: 
„Am înțeieș și n-o să mai fac". 
Luna de zile de meditație pu
tea să-i fie o bună sfetnică, dar 
M.N. tot nu înțelesese nimic, de 
vreme oe un echipaj al miliției 
l-a depistat din nou la volan 
sub influența alcoolului. A fost 
o fericită întîmplare că l-a sto
pat exact cu cîteva clipe înainte 
de a provoca un „carambol" 
care putea să aibă consecințe 
dintre cele mai grave. Din acel 
moment a tras definitiv pe 
dreapta. Permisul i-a fost 
anulat

Nave mici, 
premii mari

Este cunoscută faima de care 
»e bucură aălătenii in construc
ția de nave. Iată că si în ma
terie de navomodele gălătenlt 
se impun cu autoritate. Nu de 
mult consemnam în această ru
brică succesele ne olan natio
nal obținute de navomodelele 
pionierilor gălăteni. Revenim a- 
cum notînd si frumoasele rezul
tate ale celor mari. Gheorghe 
Anghel. de la clubul sportiv u- 
niversitar. a fost medaliat cu 
aur în Republica Democrată 
Germană. în cadrul unei com
petiții internaționale de anver
gură destinate machetelor de 
navomodele. Un alt pasionat, 
tehnicianul Mircea Puiu Lupas- 
cu. de la Institutul de cerce
tări si proiectări pentru con
strucția de nave, a cucerit un 
„argint" si un „bronz" în R.S. 
Cehoslovacă pentru ingeniozi
tatea construcției a două mini- 
machete de nave. Seria exem
plelor ar putea continua. Ră- 
mine de văzut ce surprize re
zervă replica pionierilor...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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La întîlnirea candidaților Ilie 
Udrea, tehnician la Ocolul silvic, și 
Ion Rădulescu, mecanic la secția de 
gospodărie comunală, cu alegăto
rii din circumscripția electorală nr. 
5 Babadag, participanțli la întîlnire 
au analizat cu atenție rezultatele ob
ținute în actuala legislatură privind 
dezvoltarea economico-socială și edi
litară a orașului, insistînd asupra o- 
biectivelor pe care le au de realizat, 
în cadrul întîlnirli s-a vorbit, cu bucu
rie despre rezultatele din circumscrip
ția electorală nr. 5, cit și despre ale 
orașului in ansamblu. Bunăoară, in 
actuala legislatură, Babadagul s-a 
îmbogățit cu 266 apartamente, cu 5,5 
hectare solarii, cu spatii verzi, iar in 
acest an, in agricultură, s-a realizat 
o producție suplimentară de 420 kg 
griu Ia hectar și 1 120 kg orz. Alegă
torii au aflat, de asemenea, că — pină 
în anul 1980 — la Babadag se vor 
construi noi obiective economice si 
sociale (încă 300 apartamente, un 
cămin pentru nefamiliști cu 200 
locuri, spații comerciale, o creșă cu' 
100 locuri și un spital cu 65 locuri), 
care ii vor accentua caracterul indus
trial și vor spori zestrea urbanistică 
a localității.

Din această perspectivă, partici
panta la intilnire au insistat in cu- 
vîntul lor asupra contribuției pe care 
trebuie s-o aducă fiecare in parte și 
toți la un loc la dezvoltarea orașu
lui, la mal buna gospodărire și în
frumusețare a lui. „Ceea ce am fă
cut in ultimul timp in circumscrip
ția noastră — modernizarea a două 
străzi — este abia începutul, subli
nia pensionarul Gheorghe Stanciu. 
Pentru a da viață programului de 
dezvoltare a orașului pe linie gospo
dărească trebuie să modernizăm și 
celelalte străzi, să construim trotua
re, să fim și în viitoarea legislatură 
fruntași in toate acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare. Pentru rea
lizarea acestor lucrări am in vedere 
nu neapărat investiții, ci executarea 
multora dintre ele de către noi prin

muncă patriotică". Strungarul Ale
xandru Voiculescu. de la coloana 
auto Babadag a Direcției regionale 
pentru exploatare forestieră Con
stanța. arăta : „Avînd in vedere că in 
circumscripția noastră electorală 
trăiesc mulți muncitori forestieri, aș 
propune adoptarea unor măsuri mai 
hotărite pentru optimizarea activi
tății de transporturi, pentru asigura
rea pieselor de schimb și a materia
lelor necesare în vederea eliminării 
timpilor morți in producție, pentru 
creșterea indicelui de utilizare a mij
loacelor de transport și a mașinilor- 
unelte din dotare. Este, aparent, o 
problemă a factorilor de conducere, 
dar rezolvarea ei mai bună depinde 
și de spiritul gospodăresc al fiecă
ruia dintre noi. de măsura in care 
înțelegem că și pe această cale ne 
aducem contribuția la înflorirea ora
șului nostru". Alegătoarea Ana Pe- 
trea s-a referit la alimentarea cu apă 
a orașului, obiectiv care trebuia. în
făptuit încă din actuala legislatură. 
„Știu că sint toate studiile făcute și 
avem toate aprobările necesare. Dar 
cu studii și aprobări nu facem apa 
să ne curgă la robinete. Acolo unde 
este nevoie vom contribui și noi, cu 
munca noastră. Dar trebuie să re
zolvăm odată această problemă de 
strictă necesitate pentru toti".

Alți alegători care au luat cuvin- 
tul, printre care Nicolae Maran, Vir
ginia Ionescu, Radu Gustav, Dumi
tru Stan. Sofia Stan, și-au exprimat 
convingerea că cei doi candidați, 
buni gospodari și tovarăși de muncă, 
oameni de inițiativă și de acțiune, 
atit in producție cit și în viața ob
ștească, merită încrederea lor și, in
diferent care va fi ales deputat, va 
fi ajutat să-și îndeplinească manda
tul încredințat. De asemenea, cei 
prezenți s-au angajat să răspundă 
cu înalt spirit civic la toate chemă
rile consiliului popular, să contribuie 
cu toate puterile lor la înfăptuirea 
programului de dezvoltare a orașului.

E. MIHAILESCU

Pensionarul Gheorghe Flenchea și 
electricianul Vasile Damian au fost, 
pină de curind, colegi de muncă la 
fabrica de zahăr din Roman. Și a- 
mindoi au fost, in actuala legislatură, 
deputați. împreună cu cetățenii . au 
inițiat și rezolvat multe acțiuni in 
sprijinul înfrumusețării și hunei’.gos
podăriri a orașului în care trăiesc și 
muncesc. De numele lor sînt legate 
mai toate înfăptuirile edilitar-gospo- 
dărești din cartierul „Fabrica de za
hăr", cum ar fi construirea unui că
min pentru nefamiliști, pavarea alei
lor care duc spre stadion, împrej
muirea liceului industrial cu elemen
te de gard forjat realizat din fier 
vechi colectat prin muncă patriotică, 
extinderea spatiilor verzi și multe al
tele, Tocmai datorită stimei și încre
derii de care se bucură in rindul ce
tățenilor, acești doi prieteni gospo
dari s-au reintilnit pe listele de can
didați in alegerile de deputati de la 
20 noiembrie pentru circumscripția 
electorală nr, 8 a municipiului Ro
man. în această calitate au avut o 
primă intilnire cu alegătorii, Întîlnire 
care s-a desfășurat la clubul fabricii 
de zahăr. La acest sfat gospodăresc 
au venit un mare număr de cetățeni 
din circumscripție. împreună cu can
didații, ei au trecut în revistă rezul
tatele de pină acum, au revăzut cu 
responsabilitatea de buni gospodari 
neîmplinirile și lipsurile manifestate 
și tot împreună au formulat un pro
gram corespunzător de acțiuni menite 
să ridice circumscripția și orașul pe 
noi coordonate ale civilizației urbane.

Au luat cuvintul foarte mulți ale
gători, printre care Vasile Has, Du
mitru Păduraru, Gh. Bivol, loan 
Albu. „Trăim și muncim într-un oraș 
care în acest cincinal beneficiază de 
cel mai mare volum de investiții din 
istoria lui și care in 1980 se va înscrie 
printre cele mai importante ■ centre 
industriale ale tării — spunea alegă
torul Constantin Pirvulescu. Sîntem 
conștienți că această impetuoasă dez

voltare economică a orașului nostru 
trebuie să fie însoțită și de ample 
acțiuni gospodărești de înfrumuseța
re. în ce privește circumscripția 
noastră, propun ca impreună să pre
luăm și să consolidăm prin muncă 
patriotică toate lucrările de canali
zare. și asfaltare a străzii „Dezrobi
rea". La rindul său, alegătorul Gh. 
Rotaru a propus ca pentru extinde
rea zonelor verzi să se amenajeze o 
seră proprie a circumscripției, care 
poate folosi foarte bine surplusul de 
energie termică de la fabrica de za
hăr. De asemenea, alegătorul Martin 
Blaj a venit cu propunerea, însușită 
de către toți alegătorii, de a parti
cipa impreună la amenajarea aleilor 
din jurul căminului de nefamiliști și 
la construirea unui nou complex co
mercial, la pavarea trotuarelor de pe 
străzile Turturele, Privighetorilor și 
Teiului, precum și preluarea unor lu
crări care nu necesită calificare de 
la noua secție de ciocolată, care se 
află in curs de execuție la fabrica de 
zahăr.

Cei doi candidați și alegătorii au 
evidențiat, totodată, cu o înaltă răs
pundere cetățenească, neajunsurile 
care se mai manifestă pe linia ser
virii in unitățile comerciale, asigu
rării asistentei sanitare, Întreținerea 
fondului locativ, statornicirea in toa
te împrejurările a unor relații de 
viață și muncă intre cetățeni in spi
ritul noilor prevederi ale Legii pri
vind normele de adresare adoptate de 
Marea Adunare Națională.

Atmosfera de lucru in care s-a des
fășurat această primă intilnire a can- 
didaților cu alegătorii din circum
scripția municipală nr. 8 Roman a 
pus în evidență hotărtrea tuturor ca 
la 20 noiembrie să voteze în unani
mitate pentru candidații Frontului 
Unității Socialiste, angajîndu-se. ca 
viitorul orașului lor să poarte girul 
faptelor lor de buni gospodari.

Ion MANEA

• Melodiile nopții albe (în cadrul 
„Zilelor filmului sovietic"); PA
TRIA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Taburetul prințesei: VICTORIA
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Surîsul 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 altădată: 
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; 15.45;
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: 
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,ÎS;
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Spada neagră: GRI VITA —- 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.
• Sftrșitul Sankt Petersburgului 
14. AI 41-lea — 16,15. Cad frun
zele — 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: DRU
MUL SĂRII — 16; 19.
• Pintea: FERENTARI — 15; 17,15;
19.30.
• Piedone, comisarul fără armă:
GIULESTI — 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: COS
MOS — 16; 18; 20.
• Johnny Chitara: FLOREASCA

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: FLA- 
CAra — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15.
• Corsarul negru: ARTA — 9;
11.30; 14; 16.30; 19.

teatre
• Consiliul Culturii și Educației
Socialiste (la sala Ansamblului 
artistic „Rapsodia romană"): 
Concert extraordinar susținut de 
Serghei Obrazțov (U.R.S.S.) —
16.30, Teatrul central de stat de 
păpuși (U.R.S.S.) cu „Don Juan
— 77“ — 20.
• Teatrul Național București 
(sala mare): Oameni și șoareci —
19.30, (sala mică): Cîștigătorul tre
buie ajutat — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu*
(Ateneul Român): Concert simfo
nic susținut de Filarmonica din 
Tg. Mureș. Dirijor: Lorant. Szai* 
man. Solistă: Ludmila Sosina 
(U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română: Cneazul Igor
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30. (sala 
Grădina Icoanei): Pescărușul — 
19.
• Teatrul Mic: Oamenii caverne
lor — 19,30.
• Teatrul de comedie: Plicul —
19.30.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma
gheru) : Barbarii — 19,30. (sala
Studio): Conversație despre dom
nul von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești: Comedie fără 
titlu — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase44 (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria): 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu44: Bomba 
zilei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44: „13 4- 1* 
(O istorie cu Harap Alb) — 17.
• Teatrul „Țăndărică*4 (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10, 
Anotimpurile tolnzulul — ‘ 17.
• Circul București: Super circ —
19.30.

El continuă 
să tot facă 
reclamații

De la Anti M. Ca
rol din comuna Butea, 
județul Iași, a sosit la 
redacție o'amplă scri
soare. El susținea sus 
și tare că președintele 
C.A.P. din localitate, 
împreună cu rudele 
sale, ar comite a- 
buzuri, abateri și sus
trageri din avutul ob
ștesc, că în cooperati
va agricolă, al cărui 
membru este, treburi
le nu merg bine și 
toate numai din vina 
președintelui. Mai re
iata apoi că factori de 
conducere de la unele 
organe județene ar ti 
fost induși in eroare 
în legătură cu adevă
rata stare de lucruri 
din cooperativă. Cu 
alte cuvinte, toată lu
mea a greșit, numai el 
are dreptate. Cum, 
pină la proba contra

rie, se acordă creditul 
cuvenit fiecărei sesi
zări, redacția a trimis 
scrisoarea Comitetului 
județean Iasi al P.C.R., 
spre competentă so
luționare.

Răspunsul, sosit zi
lele trecute, întocmit 
de U.J.C.A.P. și vizat 
de un reprezentant al 
comitetului județean 
de partid, lămurește, 
pentru a peste 30-a 
oară, situația, deoarece 
autorul a primit, in 
decursul anilor tot 
atîtea răspunsuri. Dar 
el continuă să trimită 
reclamații, în ciuda 
recomandărilor făcute 
de membrii C.A.P. din 
Butea la ultima lor 
adunare, de reprezen
tanții diferitelor or
gane de partid și de 
stat care au verificat 
și paraverificat ace
leași și aceleași fapte. 
Petiționarul, se preci
zează din capul locu
lui în răspuns, reia 
aceleași aspecte șl 
probleme din cursul

unei perioade de 5 
ani, care au fost veri
ficate de mai multe 
ori de diferite organe 
de partid și de stat, 
toate fiind clarificate 
la vremea respectivă. 
Reclamantul este 
membru al C.A.P., iar 
din anul 1969 a lucrat 
in calitate de conducă
tor auto pină in 1974, 
cind consiliul de con
ducere a hotărit să 
lucreze ca mecanic la 
agregatele de pompare 
din sistemul de iriga
ții. în același an, auto
rul sesizării a comis 
mai multe abateri cat 
neexecutarea unor 
sarcini de serviciu, 
absențe nemotivate, 
întirzieri zilnice ne
justificate etc., fapte 
care au determinat 
consiliul de conducere 
să ia măsuri discipli
nare și să-l mute la 
sectorul zootehnic în 
funcția de mecanic. 
Dar, după cîteva zile, 
el a părăsit locul de 
muncă, lucrlnd pe la

diferiți cetățeni la 
tăiat lemne, cu un 
motor, pe cont pro
priu.

în răspuns se subli
niază apoi că, in
tr-adevăr, tn anii 
1973—1975, tn cadrul

mereu diferite recla- 
matii organelor de 
partid, de stat, presei 
centrale și locale, re- 
luind aceleași proble
me in legătură cu 
care se luaseră deja 
măsurile corespunză-

lej a reieșit încă 6 da
tă netemeinicia lor. A- 
dunareă generală l-a 
criticat cu asDrime 
De reclamant pentru 
atitudinea sa. l-a scos 
din consiliul de condu
cere al C.A.P. și i-a

C.A.P. Butea, s-au co
mis unele nereguli și 
abateri. La vremea 
respectivă. Comitetul 
județean de partid Iași 
a analizat faptele și a 
hotărit o seamă de 
măsuri, intre care șl 
sancționarea, pe linie 
de partid, a unor ca
dre din conducerea 
C.A.P.

După aceste măsuri, 
care s-au impus a fi 
luate, subliniază răs
punsul, petiționarul a 
Început să adreseze

toare. Scopul urmărit 
de el este acela de a fi 
schimbat din funcție 
președintele C.A.P.. 
loan Adămut. în acest 
sens, el a sesizat că 
președintele ar fi co
mis diferite abuzuri, 
abateri care, verificate 
de fiecare dată, nu 
s-au confirmat... în a- 
dunarea generală a 
C.A.P. din februarie 
a.c. s-au pus din nou 
in dezbatere proble
mele ridicate de Anti 
M. Carol, cu care pri-

recomandat să mun
cească cu mai mult 
sirg in C.A.P.

O recomandare mal 
bună ca cea făcută 
de membrii coopera
tori nu l-o poate face 
nimeni. Am adăuga 
doar că dreptul de pe
tiție este asigurat și 
garantat, prin lege, 
tuturor cetățenilor tă
rii, dar nu In scopuri 
meschine, egoiste și de 
defăimare a unor oa
meni care-șl fac da
toria. Altminteri, sti

mate autor de recla
mați! neîntemeiate, 
intrațl In conflict cu 
legea, care nu iartă 
pe nimeni. Pentru că, 
legea-i lege.

Se va asigura 
puritatea apelor 

Gilortului
Comuna Săulești din 

județul Gorj este tra
versată de riul Gilort. 
Oamenii priveau cu 
admirație apele acestui 
riu curat, care Ie adu
cea atîta folos. Pînă 
intr-o zi din luna sen- 
tembrie. cind au vă
zut că un strat subțire 
de titei se întindea 
pe apă. cit vedeai cu 
ochii. La început nu 
știau ce să creadă, 
apoi s-au dumirit. Lo
cuitorul Gheorghe 
Preda a scris redac
ției, plin de indignare: 
„Cum adică, riul nos
tru, la care ținem atît

de mult, să fie poluat 
din neglijența unora 
care nu-și fac dato
ria ? Rugăm redacția 
să intervină Ia orga
nele in drept pentru 
a pune capăt acestei 
situații și a trage la 
răspundere pe cei ce 
cred că pot degrada un 
bun care este al nos
tru. al tuturor".

Scrisoarea a fost 
trimisă, spre cercetare 
și luarea măsurilor ce 
se imnuneau. Consiliu
lui nonular județean 
Gorj. tn răsnunsul so
sit de curind se pre
cizează că pe baza cer
cetărilor intreprinse 
de Oficiul de gospodă
rire a apelor Gorj, in 
urma deplasării la fata 
locului a organelor de 
specialitate, s-a con
statat că cele relatate 
sînt juste. Poluarea 
rîului Gilort cu pro
duse petroliere s-a da
torat manipulării ne
corespunzătoare a ți
țeiului la rampa de

încărcare de la între
prinderea transporturi 
țiței pe conducte Băr
bătești. Oficiul de gos
podărire a apelor a 
sancționat cu amendă 
de 1 000 lei pe maistrul 
coordonator si i-a 
atras atenția să nu se 
mai întimple asemenea 
abateri de la normele 
șl legile în vigoare 
privind protecția me
diului înconjurător. 
De asemenea, s-a im
pus maistrului coordo
nator să facă un in
structaj cu toți mun
citorii de la rampă 
pentru a evita pe 
viitor manipularea ne
corespunzătoare a țițe
iului. în încheiere, se 
precizează că semna
tarul sesizării „a fost 
informat că riul Gilort 
nu a mai fost poluat 
de Ia acea dată cu pe
trol". La care adăugăm 
că trebuie să se veghe
ze cu strictete pentru 
a se asigura și păstra 
puritatea apelor rîuluL
Neculal ROȘCA
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Tovarăși - mereu uniți în munca și lupta 
pentru înflorirea patriei socialiste!

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMANO-IUGOSLAVE

(Urmare din pag. I)

vie glorioasele bătălii purtate de 
veacuri pentru libertate si neatîr- 
nare. exprimă optimismul deschi
zător de drumuri spre piscurile 
erei comuniste a României" — se 
spune în telegrama adresată de Co
mitetul județean Suceava al P.C.R. 
și Comitetul executiv al Consiliu
lui popular județean.

..Expresie grăitoare a ceea ce 
este si va deveni patria noastră — 
se arată în telegrama colectivului 
de oameni ai muncii de la între
prinderea de panouri și tablouri 
electrice Alexandria — imnul con
stituie un îndemn pentru fiecare 
cetățean de a face totul pentru 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru înain
tarea sa neabătută sore comunism. 
Pentru noi, ca pentru toti cetățe
nii patriei, imnul este forma de 
exprimare a celor mai nobile sim
țiri, a înflăcărării si mîndriei pe 
care o trăim, pentru succesele ob
ținute prin muncă si luptă, a hotă- 
rîrii noastre neabătute de a conso
lida realizările actuale si de a mi
lita activ pentru înfăptuirea unui 
viitor luminos".

„Versurile calde, bogate in con
ținut. îndrăgita melodie a tricolo
rului ne încălzesc inimile la flacăra 
nestinsă a patriotismului, ne unesc 
și mai strîns în jurul partidului — 
călăuzitorul și inspiratorul victorii
lor noastre, în jurul dumneavoastră 
personal, neînfricatul și iubitul 
nostru conducător — se spune in 
telegrama colectivului personalului 
muncitor din întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești.

Ne dăm seama șî cu acest prilej 
că multimilenara și încercata noas
tră istorie ne însuflețește, că, alături 
de întregul nostru popor, partici
păm cu toată ființa la ridicarea pe 
noi culmi de civilizație și progres 
a patriei noastre socialiste, înze- 
cindu-ne eforturile pentru a în
făptui pe pămîntul românesc so
cietatea cea mai dreaptă și umană, 
comunismul".

..Aprobăm întru totul și ne expri
măm sentimentele deosebitei satis
facții date de faiptul că propunerea 
dumneavoastră. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
de a ne însuși și folosi în relațiile 
de muncă și din viata socială cu- 
vîntul „tovarăș" — atît de apropiat 
inimii noastre — a fost aprobată 
unanim de Marea Adunare Națională 
și. prin votul ei, de întregul nostru 
popor — subliniază telegrama Con
siliului oamenilor mutwți de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara. 
Considerăm că prin votarea legii 
privind normele de adresare între 
cetățenii tării noastre, sesiunea a 
Vl-a a celei de-a șaptea legislaturi 
a Marii Adunări Naționale a legife
rat de fapt un vechi deziderat al 
clasei muncitoare, al tuturor celor 
ce făiuresc societatea socialistă și 
comunistă pe pămîntul scump al 
patriei noastre".

„Cu nețărmurită mindrie patriotică
— se arată în telegrama Comitetu
lui județean Satu Mare al P.C.R.
— In numele tuturor comuniștilor 
și locuitorilor județului — români, 
maghiari, germani șl de alte națio
nalități — exprimăm satisfacția șl 
deplina aprobare fată de hotăririle 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. si 
de legile adoptate de sesiunea Marii 
Adunări Naționale, fată de întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru. Avem ne- 
Clintită convingere că aceste noi 
măsuri stabilite de conducerea de 
partid și de stat, de organul suprem 
al tării, din inițiativa dumneavoas
tră. vor asigura mersul si mai ferm 
înainte al poporului nostru pe calea 
realizării exemplare a Directivelor 
Congresului al XI-lea al partidului 
pentru cincinalul revoluției tehnico- 
științifice.

Sîntem cu deosebire nespus de 
fericiți să dăm cea mai elocventă 
manifestare mulțumirii depline a 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din iudetul nostru, bărbați 
și femei, tineri si vîrstnici. fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
aprobarea noului Imn de Stat al 
Republicii Socialiste România".

In numele telului
Să ne numim ușu aim sărtem

în lumea noastră de azi. 
orice aluzie la ..domnie" 
amintește de nemuncă, de 
viață parazitară. în schimb, 
graiul nostru străbun a 
păstrat ca pe o comoară 
cuvinte ca tovarăș și altele 
apropiate de înțelesul lui : 
„frate". „ortac" ș.a. Sint 
cuvinte născute din viața și 
solidaritatea celor ce mun
cesc. din. sentimentele lor 
adinei, omenești, din obiș
nuința de a munci și lupta 
umăr lingă umăr.

Noi. siderurgiștii hunedo- 
reni. care muncim și trăim 
pe străbune meleaguri, dăm 
cea mai înaltă prețuire ini

Generațiile care vor construi 
comunismul in ucordurile 

vibrante ale celor „trei culori"
La inaugurarea primei 

ore de curs a acestei săp- 
tămîni am trăit clipe de o 
emoție deosebită : elevii 
mei, așa cum am stabilit 
simbătă, împreună, au in
terpretat pentru prima dată 
In chip oficial noul Imn de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Bucuria mi-a 
foșt eu atît mai îndreptă
țită cu cît am putut să con
stat că fiecare dintre elevi 
cunoștea ad litteram textul 
noului imn, intonația reali- 
zindu-se cu un remarcabil 
entuziasm. Am văzut în a- 
ceasta încă o expresie a 
profundului patriotism al 
tinerelor noastre vlăstare, 
o dovadă că și părinții, în

vremea
Ieri tn țară : Vremea a fost In gene

ral închisă In cea mal mare parte a 
țării. Au căzut ploi temporare în Ba
nat, Crișana, Maramureș- șl Transilva

„Imnul de stat, imnul vibrației 
patriotice a națiunii noastre, al vic
toriei socialismului, imnul care ne 
însuflețește spre viitorul luminos al 
comunismului — se arată în tele
grama Ministerului Educației și In- 
vățămintulul — va constitui pen
tru întregul personal didactic sim
bolul educării patriotice, revoluțio
nare a tineretului patriei noastre. 
Vom face totui ca imnul tării să 
fie intonat cu emoție și cu mîndrie 
patriotică de fiecare elev, student 
și cadru didactic, să constituie un 
omagiu adus trecutului glorios al 
poporului, care, sub conducerea 
partidului, construiește socialismul 
și comunismul pe pămintul Româ
niei".

„Dînd glas Înălțătoarelor senti
mente ce animă milioanele de femei 
din patria noastră — românce, 
maghiare, germane și de alte na
ționalități — ne exprimăm deplina 
adeziune și recunoștința nemărgi
nită față de hotăririle recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R,, față de legile 
adoptate de sesiunea Marii Adunări 
Naționale, față de politica clarvă
zătoare și înțeleaptă a partidului 
nostru comunist — se spune în te
legrama Consiliului Național al 
Femeilor. Sîntem mîndre că în 
fruntea partidului și statului nos
tru vă aflați dumneavoastră, stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exemplul cel mai viu, 
cel mai înălțător de patriot comu
nist, dirz și neînfricat, dovedind 
prin neobosita dumneavoastră ac
tivitate spirit novator, revoluționar 
în politica internă și externă a ță
rii, în construirea socialismului și 
comunismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii".

„Animată de aceeași recunoștin
ță fierbinte pentru grija ce i-o 
poartă partidul, pentru activitatea 
exemplară profund și consecvent 
revoluționară și patriotică a celui 
mai iubit fiu al poporului, a dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, țărănimea cooperatistă din ju
dețul Olt — se spune în telegrama 
Consiliului uniunii județene a 
C.A.P. — îsi exprimă deplina ade
ziune fată de hotăririle Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R., față de 
legile adoptate, recent, de sesiunea 
Marii Adunări Naționale privind 
noul Imn de Stat al Republicii So
cialiste România si normele de 
adresare între cetățenii tării.

Cu adîncă emoție am ascultat, 
alături de întregul popor, acordu
rile triumfale ale imnului. înaripa
tele ritmuri ale nemuritoarei me
lodii a compozitorului Ciprian Po- 
rumbescu, ce evocă, pentru fiecare 
bun român, glorioasa luptă de 
veacuri pentru libertatea și inde
pendența patriei, încrederea în vii
torul țării, în făurirea țelului său 
comunist, sub conducerea partidu
lui, a dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, cel mai mare pa
triot al țării.

Pentru noi, emoționantele acor
duri ale imnului reprezintă legă- 
mințul de credință pe cap^-1 facejn, 
sub steagul tricolor,'‘'de a'ne’ con
sacra întreaga ființă, mobilizați de 
exemplul dumneavoastră, pentru 
înflorirea necontenită a patriei so
cialiste".

în telegrama Consiliului oameni
lor muncii de la Combinatul de 
lianți Hoghiz, județul Brasov se 
arată că „Legiferarea cuvintului 
„tovarăș", care a înriurit în pro
funzime relațiile noi dintre oame
nii societății socialiste, reflectă mai 
cald, mai apropiat, mai uman ra
porturile de reală egalitate, de 
frățietate și respect reciproc sta
tornicite între milioanele de oa
meni ai muncii din patria noastră".

„Ne exprimăm întreaga noastră 
adeziune la elaborarea legii privind 
normele de adresare între cetățe
nii tării, care se întemeiază pe 
noile relații sociale, pe principiile 
eticii si echității socialiste si re
flectă profundele transformări în
făptuite cu hotărîre si dăruire de 
către ponorul nostru sub condu
cerea partidului comunist, a dum
neavoastră personal, stimate to
varășe secretar general, ne drumul

țiativei secretarului general 
al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. de a primeni s'i. 
modul de adresare în rela
țiile dintre noi, în deplină 
concordantă cu adîncile 
prefaceri din viata și com
portamentul nostru, in 
deplină potrivire cu con
știința noastră nouă. Cu 
alte cuvinte, să ne purtăm 
cum nl-i firea și să vorbim 
cum ni-i vorba.

Viorel NEAG 
maistru laminator, 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara

tid și de stat, "personal to
varășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază tradițiile revolu
ționare ale poporului, fă- 
cind din ele stindard și cin
tec pe drumul viitorului 
nostru comunist.

Aflăm în versurile noului 
imn spiritul ce ne defineș
te azi ca națiune socialistă, 
ca oameni ce-și clădesc zi 
de zi o viață tot mai feri
cită, animați de țelul nos
tru suprem — edificarea 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul strămo

timpul lor liber, și-au fă
cut o imediată preocupare 
de a-i învăța pe copii noul 
Imn al Republicii noastre.

Faptul că, după atîția 
ani, melodia cunoscutului 
cintec revoluționar româ
nesc „Tricolorul" — scrisă 
într-o etapă în care însuși 
compozitorul său, Ciprian 
Porumbescu, se făcea tri
bun al luptei pentru unifi
carea țării intr-un stat u- 
nitar și independent, plă- 
tindu-și atitudinea cu pri
varea de propria libertate 
— a devenit Imnul Româ
niei socialiste de astăzi, 
este încă o dovadă eloc
ventă a modului in care 
conducerea noastră de par-

Un cînt se înaltă în aerul 
blind al toamnei bogate în 
realizări si succese. Un cînt 
se ridică spre soarele liber, 
spre cerul albastru și 
inimile care-1 ascultă 
freamătă de dragoste și 
speranță. E noul Imn 
de Stat al patriei noastre 
— Republica Socialistă 
România. Devenită astăzi 
imn al bucuriei, al cutezan
ței, al continuității, melodia 
iubită de toti e o tortă ce 
vine din bătrîni si strînge 
în ea toate trăirile unui 
popor dîrz pe care nu l-au 
frint furtunile, care a știut 
să fie mereu ,.strins unit și 
muncitor".

Ascultînd aceste acorduri, 
gîndurile mele se întorc 
spre negurile zbuciumate 
ale istoriei, căci sîntem un 
popor care am știut să ne 
păstrăm tara ca o inimă- 
cetate. în rosul luptelor am 
învățat ce înseamnă să cu
tezi. să mergi înainte, am 
învătat să prețuim albul 
pinzei tesute la războaiele

nia. Ploi slabe locale s-au mal semna
lat în cursul dimineții In sud-vestul șl 
centrul Munteniei, pe Litoral șl tn cen
trul și estul Moldovei. In zona de 
munte, la peste 1 800 metri, precipita
țiile au fost sub formă de lapOviță și 
ninsoare.

Timpul probabil pentru zilele de S, < 
și 7 noiembrie. In țară : Vreme rela
tiv caldă. Cer temporar noros. Local în 

edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", se arată in 
telegrama studenților și cadrelor 
didactice de la Institutul politehnic 
Cluj-Napoca.

Au mai trimis telegrame în care, 
in numele colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții, își exprimă totala aprobare 
și adeziune la importantele legi a- 
doptate : Comitetul județean Dîm
bovița al P.C.R., Comitetul jude
țean Gorj al P.C.R., Comitetul mu
nicipal Drobeta-Turnu Severin al 
P.C.R.. Comitetul municipal Satu 
Mare al P.C.R.. comitetele orășe
nești de partid Aiud, Alexandria, 
Baia de Aramă, Strehaia, Tirgu 
Neamț, Toplița și Videle, Consiliul 
popular al orașului Mărășești, Co
mitetul de Stat al Planificării. Mi
nisterul Justiției, Ministerul Sănă
tății, Ministerul Turismului, Tribu
nalul Suprem. Consiliul politic 
superior al Armatei, Marele 
Stat Major, consiliile oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din județele Brașov, Harghita și 
Bistrita-Năsăud, consiliile jude
țene ale sindicatelor Brașov, Bu
zău și Olt, Consiliul Uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșugă
rești Buzău, Institutul de chimie 
din Cluj-Napoca, Institutul de iste
rie „Nicolae Iorga", Institutul de 
medicină și farmacie din Tîrgu 
Mureș, Institutul de proiectări al 
județului Galați, întreprinderea 
geologică de prospecțiuni pentru 
Substanțe minerale solide, între
prinderea pentru prospecțiuni geo
logice și geofizice pentru hidrocar
buri, întreprinderea pentru trans
porturi auto, navale si aeriene. Com
plexul de cale ferată București — 
Grivita. Trustul județean de con
strucții Bacău, întreprinderea de tri
cotaje si perdele din Pașcani. între
prinderea mecanică de material 
rulant din Roșiorii de Vede, Com
binatul de îngrășăminte chimice din 
Turnu Măgurele, întreprinderea de 
aluminiu din Slatina, întreprinde
rea „Tehnoutilaj" din Odorheiu 
Secuiesc, întreprinderea de confec
ții din Drobeta-Turnu Severin. în
treprinderea de utilaj petrolier 
Tirgoviște, întreprinderea de rul
menți Bîrlad, Combinatul metalur
gic Tulcea, Șantierul barajului Si- 
riu-Buzău, Trustul județean Buzău 
al întreprinderilor agricole de stat, 
întreprinderea agricolă de stat Tu- 
lucești-Galați, Stațiunile pentru me
canizarea agriculturii Șendreni-Ga- 
lați și Răducăneni Iași, Cooperati
vele agricole de producție din Epu- 
resti-Ilfov. Cosmești-Galati. Drăgă- 
nești-Teleorman, Gîrla-Mare și Sal- 
cia-Mehedinti. comitetele de partid 
și consiliile populare din comu
nele Murgeni-Vaslui, Comarna-Iași, 
și Gîrla-Mare-Mehedinți. Senatul 
Universității Galați, Institutul de 
cercetare, inginerie tehnologică și 
proiectare pentru rafinării din Plo
iești. Institutul de geodezie, foto
grammetrie, cartografie si organiza
rea teritoriului-București, Teatrele 
dramatic și muzical din Galați și 
dramatic dm Brașov, Pobclinkț 
Ministerului * Apărării ’ "Naționale,! 
spitalele municipal si iudeteăn Cfa- 
lati. Comandamentul marinei mili
tare. Comandamentul trupelor de 
securitate. Comandamentul trupelor 
de grăniceri, Comandamentul apără
rii antiaeriene a teritoriului, Coman
damentul infanteriei și tancurilor, 
Comandamentul artileriei, Centrul 
militar județean Tulcea, Direcția 
generală a înzestrării din M.A.N., 
Clubul sportiv „Steaua", Institutul 
de marină „Mircea cel Bătrin", 
liceul „Johannes Honterus" — Bra
șov, Grupul școlar de construcții 
,.Traian Vuia" — Cluj-Napoca, li
ceele industrial si pedagogic Tul
cea, liceul de marină „Alexandru 
Ioan Cuza", grupul școlar de mari- 
nă-Galați, liceul militar „Mihai Vi- 
teazu", liceul de matematică și fi
zică „Vasile Alecsandri“-Galați, 
Grupul școlar de chimie Turnu Mă
gurele, Liceul de matematică și fi
zică Miercurea Ciuc, numeroși oa
meni de știință, artă și cultură, ce
tățeni vîrstnici și tineri, de cele 
mai diferite profesii, de pe întreg 
cuprinsul țării. (Agerpres) 

NOSTRU COMUNIST
șesc. Ca educator, voi fi 
mereu fericită să port în 
gind și în faptă spiritul 
acestui imn. Și voi face 
totul pentru ca profunda sa 
vibrație patriotică să însu
flețească fiecare nouă ge
nerație care, mîine, va con
strui comunismul în acor
durile solemne ale celor 
„trei culori".

Elena LUNCAN 
învățătoare,
Școala generală 
de artă din Botoșani

Cintecul aflat pe buiele 
întregului popor

păcii. Din inimile de fla
cără ale strămoșilor s-a 
născut torta care ne călău
zește lupta — Partidul Co
munist Român. Muncind 
la clădirea de nouă cetate, 
inimile noastre ard la fel 
de viu. ducînd înainte tine
rețea fără bătrinete a aces
tui popor.

Sînt un suflet tînăr, 
într-o tară tînără. si Simt 
din plin mîndria de a fi un 
continuator al operei mă
rețe începute de înaintași. 
Pentru că noi, tînăra gene
rație, sîntem cei care vom 
urca România spre era co
munistă. viitorul de aur, ca 
aurul galben al lanurilor 
răsfrînte în tricolor. Versu
rile noului imn ne sînt de
viză. Cu ele in suflet vom 
păși dirzi pe drumul de 
glorie si lumină, sub cerul 
senin, albastru, al patriei.
Viorica MOLDOVAN 
studenta.
Universitatea „Babeș- 
Bolyai", Cluj-Napoca

nordul țării va ploua. în rest, burnițe 
și ploi slabe. Vint moderat, cu unele 
intensificări. Temperaturile minime vor 
fi Cuprinse între zero și 10 grade iar 
cele maxime între 8 și 16 grade, izolat 
mai ridicate. Dimineața și seara, local, 
ceață. In București : Vreme relativ 
caldă. Cer temporar noros, favorabil 
burniței și ploii slabe, vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

Joi a avut loc, la București, o In- 
tilnire de lucru între tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, și Milorad Birovliev, membru al 
Consiliului Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președinții celor două părți în, 
Comisia mixtă româno-iugoslavă de' 
colaborare economică.

Cu acest prilej s-a examinat sta
diul relațiilor economice româno-iu- 
goslave și au fost convenite măsuri

Ministrul afacerilor externe al României
va efectua o vizită in Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, va efectua o vizită ofi
cială in Regatul Unit al Marii Bri

Cronica
La invitația C C al P.C.R., o dele

gație de activiști ai Partidului Comu
nist Bulgar, condusă de tovarășul 
Mavruti Ivanov Mavrutiev. adjunct 
de sef de secție la C.C. al P.C. Bul
gar. a efectuat o vizită pentru schimb 
de experiență în tara noastră. în pe
rioada 31 octombrie — 4 noiembrie 
a.c.

Delegația a avut convorbiri la Sec
ția cadre a C.C. al P.C.R., la Comi
tetul județean Argeș al P.C.R., Mi
nisterul Industriei Chimice. Comite
tul de partid al sectorului 4 Bucu
rești și a vizitat instituții de învăță- 
mint, obiective economice si social- 
culturale în Capitală si județul 
Argeș.

în cursul zilei de ieri, delegația a 
fost primită de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. ai P.C.R. La 
primire, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au participat Du
mitru Turcus si Gheorghe Arsene, 
adjuncți de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de fată Todor Ralovski. 
ministru-consilier al Ambasadei R. P. 
Bulgaria în București.

★
La invitația Comitetului Foștilor 

Luptători Antifasciști se află in tara 
noastră o delegație a Federației 
italiene a voluntarilor pentru liber
tate — F.I.V.L., condusă de Paoio 
Emilio Taviani. senator, membru al 
conducerii Partidului Democrat- 
Creștin, președintele F.I.V.L.

Joi. 3 noiembrie. Paolo Emilio Ta
viani â fost primit la C.C. al P.C.R. 
de tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului.

La primire a luat parte tovarășul 
Nicolae Guină. președintele Comite
tului Foștilor Luptători Antifasciști.

★
Joi a sosit în Capitală delegația 

Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, condusă de Oleg Iakovlevici"’ “ 
Kasianenko. ministrul industriei 
ușoare al R.S.S. Ucrainene, vicepre
ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R.. președintele filialei ucrai
nene a A.P.S.R., care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.. va 
Darticina la manifestările organizate 
în tara noastră cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

La aeroport delegația a fost salu
tată de Enea Nicolae. nrim-adjunct 
al ministrului industriei ușoare, 
membru al Biroului Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. Au fost prezenti re

tv
Programul 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,40 Corespondenții județeni trans

mit...
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă francezâ
17,05 Emisiune în limba germană
19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19,30 Telejurnal
19,50 Ancheta socială.

(Urinare din pag. I)

șantier există fronturi de lucru pen
tru montaj, iar în stoc continuă să 
se afle utilaje în valoare de peste 
100 milioane lei, ce așteaptă să fie 
montate.

Desigur, o asemenea abordare a 
unei sarcini stabilite de Congresul 
consiliilor oamenilor muncii este 
cel puțin... bizară. Și, firește, 
păgubitoare. Da, se cere, se impune 
să folosim din plin capacitatea crea
toare și organizatorică a inginerilor 
noștri, dar pentru aceasta este ne
cesară, inainte de toate, o clarificare 
asupra obiectivelor ce trebuie atinse, 
asupra sarcinilor si răspunderilor fie
căruia. Desigur, cei mai multi, așa 
cum menționam, s-au pronunțat pen
tru prima variantă. Ceea ce nu în
seamnă, nici pe departe, că a îm
părți matematic programul zilei de 
lucru al specialiștilor între producție 
și birou ar fi o metodă total necores
punzătoare. Important este ca, indi
ferent de varianta aleasă, să se asi
gure ceea ce este absolut necesar : 
sarcini și răspunderi precise pentru 
fiecare inginer și specialist și să se 
controleze sistematic modul de reali
zare a lor.

Inginerul să lucreze 
ca inginer, 

nu să-l dubleze 
pe maistru!

Lucrez la serviciul de aprovizio
nare — ne spunea un inginer. în 
timpul anchetei noastre. La fel ca 
și alți tovarăși, am fost repartizat să 
desfășor o activitate tehnică-pro- 
ductivă directă, cel puțin jumătate 
din timpul meu de muncă. în secția 
de montaj general. Păcat însă că 
cunoștințele noastre de specialitate 
nu sint deloc valorificate, deoarece 
sarcinile încredințate nouă în secție 
sint cel mult de competenta unui 
maistru sau tehnician. Or. cred că 
în acest fel nu se atinge scopul ur
mărit prin trecerea inginerilor in 
activități direct productive.

într-adevăr. numai în măsura în 
care specialiștii sint folosiți în solu
tionarea unor probleme majore teh
nice si organizatorice, probleme care 
reclamă cu adevărat competența lor, 
numai așa producția poate beneficia 
din plin, efectiv de infuzia de gin- 
dire inginerească. Și. credem, că nu 
există întreprindere, nu există sec
ție de producție unde inginerii, spe

corespunzătoare pentru dezvoltarea 
în continuare a acestora in confor
mitate cu indicațiile și orientările a- 
doptate de conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
O atenție deosebită a fost acordată 
adincirii și extinderii cooperării în 
producție pe termen lung, în dome
nii de interes reciproc, precum șl 
lărgirii schimburilor comerciale ro- 
mâno-iugoslave.

(Agerpres)

tanii si Irlandei de Nord. în perioada 
13—16 noiembrie 1977. la invitația 
secretarului de stat pentru afaceri
le externe, dr. David Owen.

zilei
prezentanți ai Ambasadei sovietice la 
București.

★
Joi a avut loc la Academia de 

Științe Sociale si Politice ședința de 
constituire a Comisiei mixte de isto
rie din România si R. D. Germană. 
La ședință au luat parte tovarășii 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de Științe Sociale si Politice, 
și Siegfried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane ia București, care au sub
liniat cu satisfacție. în alocuțiunile 
lor. că această comisie ia ființă ne 
temeiul Declarației comune sem
nate de tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Erich Honecker, cu ocazia vizitei 
pe care delegația de partid si de stat 
a tării noastre a făcut-o în iunie 
a.c. in R.D. Germană. Vorbitorii au 
relevat importanta, rolul si sarcinile 
acestei comisii de oameni de stiintă 
Si cercetători, menite să sprijine in
tensificarea colaborării istoricilor din 
cele două țări, orientată spre cu
noașterea trecutului istoric, a relații
lor reciproce si spre întărirea priete
niei dintre cele două țări si popoare.

într-o atmosferă de rodnică con
lucrare si deplină înțelegere, mem
brii celor două părți în comisie au 
convenit programul de activitate pe 
anii viitori și au'stabilit formele de 
colaborare.

*
Joi la amiază a sosit în Capitală 

o delegație a muncitorilor din R. P. 
Chineză, condusă de Siu Uan-tin. 
vicepreședintă a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din provincia Getiang. 
care, la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., efectuează o vizită de 
prietenie si schimb de experiență în 
tara noastră.

La aeroport delegația a fost fntîm- 
pinată de Cornelia Filipas, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
de activiști ai U.G.S.R.

Au fost de fată Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la București, 
si alti membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tn Editura politică 
a apărut:

TELUL SUPREM 
AL PARTIDULUI - 

BUNĂSTAREA 
POPORULUI

20.30 Film artistic: „Teama ucide su
fletul". Premieră pe țară, produc
ție a studiourilor din R.F.G.

21,45 Atelier de creație literar-artistică
22.20 Telejurnal

Programul 2
17,00 Pe teme economice
17,15 Portativ
18,00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 Melodii populare
19.30 Telejurnal
19.50 Treptele afirmării
20.25 Unitatea materială a Universului
20.50 Desene animate
21.20 Telex
21.25 Blocnotes — informații utilitara
21.50 O viață pentru o idee.

cialiștii să nu găsească asemenea 
probleme reale ce își așteap
tă soluționarea. Esențial este ca, pre
tutindeni, consiliile oamenilor mun
cii să urmărească cu răspundere 
cum se integrează efectiv fiecare in
giner din serviciile funcționale in ac
tivitatea direct productivă, să mă
soare cu exigentă eficienta acestei 
acțiuni prin contribuția concretă pe 
care o aduce fiecare la perfectiona
rea întregii activități productive. 
Acolo unde asemenea cerințe sint 
înțelese, rezultatele nu întârzie să 
apară.

— Unitatea noastră — ne spunea 
inginerul Vasile Sănduleac, directo
rul întreprinderii „Automatica" din 
București — dispune de un puternic 
eșalon de specialiști — circa 200 de 
ingineri și economiști. Ca și în alte 
întreprinderi, o bună parte din ei lu

SPECIALIȘTII
crează în servicii funcționale, pres
tând, de altfel, o muncă utilă, ne
cesară activității de ansamblu. Luind 
măsura să-i trecem să lucreze cel 
puțin jumătate din timpul lor in sec
țiile direct productive sau in atelie
rele de proiectare și inginerie tehno
logică. am constatat cu surprindere 
că activitatea din aceste servicii nu 
numai că nu are de suferit, dar se 
desfășoară mai bine, mai organizat, 
în secțiile de producție, fiecărui in
giner i-am repartizat să răspundă 
din punct de vedere tehnic și tehno
logic de execuția unor comenzi mai 
mari — panouri de automatizare — 
sau grupe de comenzi. Cu autorita
tea specialistului, inginerul dă solu
ții pe loc neclarităților ivite, acțio
nează pentru mai buna organizare a 
muncii. Intervențiile sale sînt cu 
atit mai eficiente cu cit. lucrind 
intr-un serviciu functional — de 
aprovizionare, de planificare s.a. 
— el poate să ia decizii în de
plină cunoștință de cauză. Fără să 
exagerez, not spune că dacă in pre
zent unitatea noastră a depășit ola
nul la producția marfă cu circa 13 
milioane lei. onorind solicitările 
multor șantiere de a livra în avans 
unele panouri de automatizare, în 
acest succes se află încorporat, in 
bună măsură, aportul „noilor" cadre

Cu prilejul apropiatei aniversări a 

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Deschiderea expoziției de artă plastică 
„Rusia sovietică"

în ampla suită de manifestări cul
turale consacrate în tara noastră ce
lei de-a 60-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie se 
înscrie si deschiderea, joi la amiază, 
a expoziției de artă plastică „Rusia 
sovietică". organizată sub egida 
Consiliului Culturii si Educației 
Socialiste, la Muzeul de artă din 
Capitală. în această cuprinzătoare si 
complexă expoziție sint prezentate 
lucrări dintre cele mai caracteristice 
ale pictorilor, graficienilor si artiști
lor decoratori din Moscova. Lenin
grad. alte orașe ale R.S.F.S. Ruse.

în alocuțiunile rostite la vernisai. 
Mircea Popescu, director în Consi
liul Culturii si Educației Socialiste, 
si V. S. Gusak. consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București, 
au relevat, printre altele, că actuala 
expoziție reprezintă o nouă si valo-

Adunări
Aniversarea a șase decenii de la 

victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a ocazionat joi desfă
șurarea, în alte localități ale țării, 
de adunări festive.

Despre rolul și importanța eveni
mentului sărbătorit au vorbit : la 
casa de cultură a tineretului din 
sectorul 4 al Capitalei. Cornel 
Nicoda. prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 4 Bucu
rești, și O. I. Kasianenko, ministru! 
industriei ușoare al R.S.S. Ucraine
ne, vicepreședinte al conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovie- 
to-române: la dubui întreprinderii 
„Tractorul" din Brașov, ing. Vasile 
Sechel. director general al Centralei 
industriale pentru tractoare si mașini 
agricole, și general-maior A. M. Ku- 
ciumov. atașat militar, aero si naval 
al U.R.S.S. la București ; la Șantierul 
naval din Droberta-Tumu Severin, 
Marius Cojocaru, secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean, și S. D. Davidov, prim-se
cretar al Ambasadei U.R.S.S. la 
București ; la clubul întreprinderii 
metalurgice pentru metale nefertrase 
din Baia Mare, Sas Paraschiva. se
cretar- al Comitetului municipal al 
P.C.R.

Spectacol
Teatrul central de stat de păpuși 

din U.R.S.S. a prezentat joi seara, in 
sala Ansamblului artistic „Rapsodia 
română" din Capitală, un spectacol 
de gală sub auspiciile Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, în
scris in programul manifestărilor 
complexe dedicate celei de-a 60-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, turneul aprecia
tului teatru sovietic mai Drevede 
spectacole in continuare la București 
si apoi la Sibiu. Pitești si Con
stanta.

înainte de spectacol au luat cu- 
vintul Margareta Niculescu. direc
toarea teatrului „Țăndărică". și

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• Federația română de fotbal a sta

bilit lotul de 22 de jucători al echi
pei noastre reprezentative, lot ce ur
mează a fi comunicat la F.I.F.A., in 
vederea meciului retur cu echipa 
Iugoslaviei, din preliminariile cam
pionatului mondial. Din lot fac par
te : Moraru, Cristian, Windt. Cheran, 
Bărbulescu. Sames. Sătmăreanu. 
Vigu, Stefănescu. Dobrău. Dumitru. 
Boloni. Dinu. Romiiă. Crișan. C. 
Zamfir. Lucescu, Bălăci. Georgescu. 
Iordănescu, Nedelcu, Hajnal.

Lotul se va reuni simbătă seara la 
București.

întâlnirea România — Iugoslavia se 
va disputa duminică. 13 noiembrie, 
pe stadionul Steaua din Capitală, cu 
începere de la ora 14,00.

• A treia reuniune a celei de-a 16-a 
ediții a „Trofeului Carpați" la hand
bal feminin, desfășurată joi seara in 
prezența a peste 2 000 de entuziaști 
amatori ai acestui sport din Bacău, 
a fost dominată de întâlnirea dintre 
formațiile reprezentative ale Iugosla

de ingineri ți specialiști, puși să so
luționeze problemele majore ale 
producției".

Da, inginerii, toți specialiștii din 
Serviciile funcționale să lucreze 
direct în producție, în proiectare sau 
cercetare, dar nu dublind munca 
maiștrilor și tehnicienilor, ci fructi- 
fieîndu-și din plin, în folosul perfec
ționării activității productive, cunoș
tințele și priceperea pe care le-au 
dobindit.

Pentru reducerea 
„stocului supranormativ1* 

de... hîrtil
Am văzut că. în unele întreprin

deri, inginerii, specialiștii își pot re
zolva problemele „de birou" în bune 

condiții, chiar dacă timpul afectat 
lor este acum înjumătățit. Totuși, 
mai mulți directori de întreprinderi 
ne-au semnalat o serie de neajun
suri existente în sistemul informa
țional, concretizate in volumul incă 
mare de hîrtii, situații, note, infor
mări ce trebuie întocmite pentru di
verse foruri. Firește, toate acestea 
presupun un mare volum de muncă 
tot din partea specialiștilor.

— Nu exagerăm cu nimic spunînd 
că mai mult de 60 la sută din timpul 
de lucru al cadrelor din serviciile 
funcționale este utilizat in prezent 
pentru a întocmi vrafuri de situații, 
centralizări, dări de seamă, progra
me de măsuri, adrese, telexuri — pre
ciza ing. V. Momanu, directorul ge
neral al Centralei de fibre sintetice 
Săvinești. Toate se cer, in cele mai 
dese cazuri, cu mențiunea „foarte 
urgent". Cadrele noastre sînt puse 
in situația să vehiculeze zilnic sute 
de pagini de asemenea ..m-oductii". 
Nu Zic. or fi si unele absolut nece
sare. în ce ne privește, eu cred că 
primul lucru cu adevărat „foarte 
urgent" e să rezolvăm cît mai bine 
sarcinile de producție.

La rîndul său, tovarășul Aurel 
Voinea, director adjunct al între
prinderii de garnituri de frînă din 
Rîmnicu Sărat, ne spunea : 

roasă contribuție la mal buna cu
noaștere a creației spirituale a po
poarelor Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice. încă un semn 
al prieteniei si stimei reciproce.

Au asistat Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si E- 
ducatiei Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Uniunii artiștilor plastici, personali
tăți ale vieții cultural-artistice. un 
numeros public.

Erau de fată B. I. Minakov. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București, alti 
șefi de misiuni diplomatice acreditat! 
in tara noastră, membri ai cornului 
diplomatic, precum si I. T. Bulanîi. 
adjunct al ministrului culturii din 
R.S.S. Ucraineană, conducătorul de
legației culturale sovietice care ne 
vizitează țara.

festive
în cuvîntările rostite, vorbitorii 

s-au referit pe larg la semnificația 
majoră a victoriei Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Au fost 
relevate marile succese obținute de 
popoarele Uniunii Sovietice în cele 
șase decenii care au trecut de la re
voluție. Vorbitorii au prezentat, de 
asemenea, marile realizări ale po
porului nostru în edificarea cu suc
ces. pe nămintul României, a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. in transpunerea în viată a Pro
gramului adoptat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

în cuvintul lor, vorbitorii au rele
vat cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie, solidaritate si colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., al rapor
turilor multilaterale dintre țările și 
popoarele noastre. A fost remarcat 
faptul că, in evoluția fructuoaselor 
relații existente Intre cele două țări, 
o contribuție de seamă o au întâlni
rile si convorbirile la nivel înalt 
dintre tovarășii Nioolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev, înțelegerile sta
bilite conferind o bază trainică prie
teniei și colaborării româno-sovietâce. 
spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Adunările s-au încheiat cu progra
me cultural-artistice.

de gală
Serghei Obraztov. artist al ponorului 
al U.R.S.S.. conducătorul teatrului

Au asistat Constantin Mîndreanu. 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă si cultură, un nu
meros public.

Erau prezenti B. I. Minaltov. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, pre
cum si I. T. Bulanîi. adjunct al mi
nistrului culturii din R.S.S. Ucrai
neană. conducătorul delegației cultu
rale sovietice, care se află în tara 
noastră.

(Agerpres),-nirtbfcUA".- sartil

viei Și U.R.S.S., ambele cu un bogat 
palmares internațional. A fost un 
meci echilibrat, viu disputat, care a 
revenit pînă la urmă jucătoarelor iu
goslave, cu scorul de 18—13 (8—8). 
Din nou echipa noastră de tineret a 
avut o comportare meritorie, învin- 
gind formația Norvegiei : 15—12
(5—7). Prima formație a țării noastre 
a întrecut echipa Bulgariei cu scorul 
de 19—12 (7—4). (Gh. Baltă).

• Aseară în sala sporturilor de la 
Floreasca, în meci retur contând 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la baschet masculin echipa Dinamo 
București a învins cu scorul de 
116—80 (60—34) formația elvețiană 
S.P. Federale din Lugano.

• Joi. în Capitală. în cadrul cam
pionatului national de nolo ne apă. 
Dinamo a învins cu 1—0 pe Rapid 
prin punctul marcat de Viorel Rus. 
în altă partidă. Voința Cluj-Napoca 
a întrecut cu 8—5 pe C.N.U.

— De la biroul cercetare-proiecta- 
re, patru tehnicieni își consumă lu
nar trei sau patru zile pentru a în
tocmi o situație a consumului de 
materiale pe care o cere baza de 
aprovizionare tehnico-materială în 
fiecare lună. De fapt, datele respec
tive se regăsesc cuprinse în raportă
rile transmise centralei industriale 
și ministerului de resort, prin dările 
de seamă trimestriale. Centrala 
ne-a comunicat că o asemenea ra
portare către baza de aprovizionare 
nu este necesară și, ca atare, să nu 
o mai întocmim. Dar baza ne ame
nință, in cazul neîntocmirii respecti
vei situații, cu aplicarea de amenzi...

Dintre alte multe exemple de bi
rocratizare a sistemului informa
tional mai consemnăm unul. în 
fiecare lună, către Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini se 
expediază o situație a livrării piese
lor de schimb cunoscută sub denu
mirea codificate de „MICM 2“. Ca 
să se înțeleagă și mai bine greuta
tea întocmirii acestei situații, notăm 
că din întreaga producție a unității, 
o parte este destinată ca piese de 
schimb unui număr considerabil de 
beneficiari. Realizarea proporției res
pective din totalul producției pe 
o lună, pe un trimestru sau pe 
un an întreg se urmărește prin 
indicatorii de plan pe ministere, 
în care scop se completează o 
situație codificată „Ind. 1“ cu circuit 
la centrală, minister, statistică și alte 
organe de sinteză. Acest lucru nu 
este însă satisfăcător pentru direc
țiile din minister și, după cum 
spuneam, lunar se cere situația 
„MICM 2", in care trebuie consem
nat volumul livrărilor produselor 
destinate ca piese de schimb pe mi
nistere, centrale industriale, pe gru
pe de mijloace de transport, pe ti
puri de motoare, pe capacități de 
motoare, pe...

Din păcate, asemenea dublări și 
paralelisme inutile nu sînt particu
lare. Tocmai de aceea este necesar, 
absolut necesar, ca centralele si mi
nisterele. organele de specialitate să 
vegheze cu maximă exigentă si răs
pundere ca. odată cu antrenarea 
specialiștilor din serviciile funcțio
nale in activități direct productive, 
să asigure raționalizarea evidentei si 
surselor de informare. Important este 
să se revadă din nou si din nou, cu 
maximă atenție, ceea ce este cu 
adevărat obligatoriu, util, strict nece
sar în acest domeniu al evidentei, 
raportărilor si informărilor, iar ceea 
ce este inutil si tine de domeniul bi
rocrației să fte înlăturat neîntârziat
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încheierea ședinței solemne consacrate 
celei de-a 60-a aniversări a victoriei 

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Da 

Palatul Congreselor de la Kremlin, 
joi s-a încheiat, in prezența condu
cătorilor de partid și de stat ai Uni
unii Sovietice, ședința solemnă co
mună a C.C. al P.C.U.S., a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și a Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R. consacra
tă celei de-a 60-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

In prezidiu, alături de conducătorii 
celorlalte delegații străine, au luat 
loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, conducătorul de
legației de partid și de stat a țării 
noastre, și tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului român. In sală se 
aflau ceilalți membri ai delegației 
de partid și de stat a României, re
prezentanți ai organizațiilor obștești 
și de masă din Republica Socialistă 
România.

In cadrul lucrărilor de joi ale șe
dinței solemne au rostit cuvîntări de 
salut Kaisone Phomvihane, secretar 
general al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, prim-ministru al R.D.P. 
Laos, Lim Ciun Ciu, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, secretar al 
Comitetului Popular Central al 
R. P. D. Coreene, Gus Hali, secretar

România se pronunță pentru 
dezvoltarea cooperării 

tehnico-științifice intereuropene
BELGRAD 3. — Trimisul special 

Agerpres transmite : In organul de 
lucru privind cooperarea în dome
niile economiei, științei, tehnicii și 
mediului înconjurător, dezbaterile 
s-au axat, în ultimele zile, asupra 
problemelor referitoare la rezultate
le obținute în sectorul științei și teh
nologiei, la direcțiile de acțiune in 
viitor, la căile de traducere în viată 
a dispozițiilor Actului final.

Luînd cuvântul. reprezentantul ță
rii noastre a subliniat importanța 
deosebită pe care România o acor
dă cooperării științifice si tehnice cu 
țările participante la Conferința pen
tru securitate si cooperare în Euro
pa. Participarea activă a României 
la cooperarea bl și multilaterală in 
acest domeniu, a spus vorbitorul, 
constituie o contribuție la instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale. El a menționat că, in ultimii 
doi ani, țara noastră a încheiat o se
rie de acorduri si protocoale de coo-

Documentul de lucru
Extinderea cooperării în domeniul cercetării și aplicării practice în 

i ceea ce privește conservarea și folosirea optimă a resurselor de apă ; 
prevenirea și combaterea efectelor negative ale excesului sau deficitului 
de precipitații ; intensificarea cooperării între centrele naționale de cer
cetare în domeniul agriculturii și examinarea posibilităților de creare a 

( unor centre europene sau subregionale în diferite sectoare ale agricul
turii ; sporirea contribuției țărilor participante la examinarea și adop- 

L tarea de măsuri în problemele complexe și urgente ale folosirii și con-
I; servării solului, inclusiv în cadrul reuniunii europene din 1978 ce va fi

organizată de Comisia economică a O.N.U. pentru Europa in colaborare 
cu F.A.O.

Un drept umanitar elementar, pe care-l reclamă 

sute de milioane de oameni: dreptul la hrană
..Sute de milioane 

de ființe umane nu au 
încă asigurat un drept 
primordial — dreptul 
la hrană" — a subli
niat directorul general 
al Organizației Națiu
nilor Unite pentru a- 
limentație si agricul
tură (F.A.O.). Edouard 
Saouma. într-o decla
rație făcută presei in 
preajma deschiderii, 
la Roma, a celei de-a 
18-a sesiuni a F.A.O. 
(12 noiembrie—1 de
cembrie). „Drepturile 
omului, evocate astăzi 
pretutindeni, sînt pri
vite la ora actuală în
deosebi sub un unghi 
politic, dar există si 
alte drepturi umane 
fundamentale si fără 

îndoială că dreptul de 
a nu suferi de foame 
este cel mai elementar 
dintre ele", a subliniat 
el. Dună părerea sa. 
perspectivele produc
ției agricole pe ter
men lung rămîn 
„foarte neliniștitoare" 
în țările în curs de 
dezvoltare. Directorul 
general al F.A.O. a ă- 
rătat că pe agenda vii
toarei Conferințe mon
diale a organizației a- 
supra reformei agrare 
și a dezvoltării rurale, 
prevăzută să se țină in 
iulie 1979. va figura 
un program de ame
liorare și dezvoltare a 
semințelor care are 
drept obiectiv implan
tarea unor industrii

Ghetourile din Namibia sub asaltul mișcării de eliberare
în timp ce regimul rasist din Africa de Sud încearcâ prin acțiuni represive și diferite 

manevre să împiedice obținerea independenței de către poporul Namibiei, mișcarea de elibe
rare, condusă de către reprezentantul ei legitim, S.W.A.P.O.. cuprinde mase tot mai largi, 
făcindu-și simțită prezența pe intreg teritoriul țării „Pentru masele populației de culoare — 
scrie revista vest-germană „Stern", core publică un reportai fotografic din Namibia — 
S.W.A.P.O. înseamnă libertate".

Fotografia din stingă înfățișează cit se poate de elocvent cum se exercită „dreptul de tutelă" pe care rasiștii și l-au asumat In Namibia, sfidind rezoluțiile
O.N.U., opinia publică internațională: porți eu gratii zăvorise noaptea ghetoul namibian din Windhoek (capitala țării). In fotografia din dreapta — o adu- 

nare de masă organizată de S.W.A.P.O. la Tsumed, in nordul Namibiei

general al P.C. din S.U.A., Antonio 
Maidana. președintele P.C. Paragua
yan. Mohammed Salah Yahyaoui, 
membru al Consiliului Revoluției 
din Algeria. Herbert Mies, președin
tele P. C. German, Aziz Mohamed, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Ira
kian, Abdul Fattah Ismail, secretar 
general al C.C. al Organizației Poli
tice unificate a Frontului național 
din R. D. P. a Yemenului, Aarn'e 
Săarinen, președintele P. C. Finlan
dez, Mamadi Keita, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Democratic din Guineea, ministru 
coordonator pentru problemele învă- 
țămîntului și culturii al Republicii 
Guineea, Gordon McLennan, secretar 
general al P.C. din Marea Britanie, 
Marcelino dos Santos, membru al 
Comitetului Politic Permanent al 
C.C. al Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO), ministrul dez
voltării și al planificării economice 
al Republicii Populare Mozambic, 
Denis Sassou N’Guesșo, prim-vțce- 
președinte al Comitetului militar al 
Partidului Congolez al Muncii, mi
nistrul apărării naționale al R. P. 
Congo. Meir Vilner. secretar general 
al C.C. al P.C. din Israel. Geronimo 
Arnedo Alvarez, secretar general al 
P.C. din Argentina, Harilaos Flora- 
kis, prim-secretar al C.C. al' P.C. din 
Grecia, Oliver ’ Tambo, președintele 
Congresului Național African din 
Africa de Sud, Yusuf Mohamed Da- 

perare in domeniile științei si tehno
logiei. participind. de asemenea, la 
realizarea de programe in acest do
meniu.

Vorbitorul a prezentat contribuția 
constantă â țării noastre la elabo
rarea și adoptarea, în cadrul O.N.U., 
de acțiuni și proiecte care s-au 
bucurat de o aprobare unanimă. 
Astfel, ca urmare a inițiativei Româ
niei, in 1979 va avea loc Conferința 
Națiunilor Unite asupra aplicării 
științei și tehnicii în dezvoltare, iar 
în 1978 țara noastră va fi gazda Re
uniunii regionale europene în dome
niul științei și tehnicii, care va exa
mina contribuția adusă de țările de 
pe continent la pregătirea și desfă
șurarea acestei conferințe.

In continuare, delegatul român a 
prezentat, sub forma unui document 
de lucru, o propunere a țării noas
tre referitoare la dezvoltarea coope
rării științifice si tehnice în dome
niul agriculturii.

prezentat de țara noastră prevede :

naționale pentru se
mințe în țările in 
curs de dezvoltare, 
program care nece
sită contribuții vo
luntare in valoare de 
20 milioane dolari. 
Se va discuta, printre 
altele, despre campa
nia împotriva risipei 
de produse agroali- 
mentare. Ș-a calculat 
eă prin reducerea la 
jumătate a acestei ri
sipe s-ar putea recu
pera un volum de bu
nuri alimentare echi
valent cu circă «50 la 
sută din cantitățile de 
cereale pe care țările 
în curs de dezvoltare 
vor trebui să le im
porte in 1985. 

doo, președintele Partidului Comu
nist din Africa de Sud. Enrique 
Pastorino, președintele Federației 
Sindicale Mondiale.

Ședința solemnă comună a C.C. al 
P.C.U.S., a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. a adoptat un mesaj către 
poporul sovietic în care trece în re
vistă succesele obținute în cei 60 de 
ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, cheamă pe oamenii 
muncii să acționeze în continuare 
pentru înfăptuirea hotăririlor celui 
de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S. 
pentru edificarea societății comu
niste.

A fost adoptat, de asemenea, un 
mesaj către popoarele, parlamentele 
și guvernele tuturor țărilor lumii. In 
acest document se face o expunere 
a principiilor politicii externe sovie
tice, se adresează saluturi popoare
lor din țările socialiste, popoarelor 
care s-au eliberat de sub colonialism 
și au pășit pe Cal,eă renașterii națio
nale, Celor care continuă lupta 
eroică pentru libertatea și indepen
dența lor, oamenilor muncii din ță
rile capitaliste care luptă pentru 
drepturile și interesele lor vitale. In 
mesaj se adresează popoarelor, par
lamentelor și guvernelor tuturor ță
rilor chemarea de a acționa în di
recția destinderii, în folosul cauzei 
păcii.

Secretarul general 
al P. C. F. l-a primit 

pe ambasadorul 
României la Paris

PARIS 3 (Agerpres). — La 2 no
iembrie, Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comunist Fran
cez. l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Pa
ris, Corneliu Mănescu.

Secretarul general al P.C. Fran
cez a rugat pe ambasadorul român 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urările sale de sănătate și 
succese in realizarea unor progrese 
cât mai mari pe calea stabilită de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Georges Marchais cele mai sin
cere urări de succese pentru Partidul 
Comunist Francez, pentru secretarul 
său general.

In cursul Întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru relațiile cor
diale si colaborarea fructuoasă dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist Francez, a fost afirmată 
dorința reciprocă de continuă dezvol
tare a acestor relații. în interesul am
belor partide, al colaborării între po
porul român si poporul francez.

Principalele obiective 
ale guvernului britanic 

prezentate in tradiționalul 
mesaj al tronului

LONDRA. — Prezentând celor două
camere ale parlamentului britanic, 
reunite în cadrul ședinței de inaugu
rare a noii sesiuni, tradiționalul ine- 
saj al tronului, regina Elisabeta a 
Il-a a Marii Britanii a declarat că pe 
plan intern principalele obiective ale 
guvernului britanic sint revenirea cit 
mai rapidă la ocuparea deplină a 
forței de muncă si creșterea susți
nută a economiei. In vederea atin
gerii acestor obiective —■ relevă me
sajul — se va acorda prioritate redu
cerii in continuare a ratei inflației.

In domeniul politicii externe, me
sajul a relevai că guvernul britanic 
este gata să introducă o legislație 
care să. acorde independenta unei 
Rhodesii în Care toate rasele, să aibă 
Un viitor asigurat pe baza propune
rilor britano-americane avansate in 
septembrie. Marea Britanie — s-a 
arătat în mesajul tronului — va de
pune eforturi pentru o pace justă și 
durabilă in. Orientul Mijlociu și în 
vederea stabilirii pnor relații mai 
bune cu toate țările din zonă.

Guvernul britanic va continua efor
turile de promovare a . unei ordini 
economice internaționale mai stabile, 
precum și eforturile speciale de aju
torare a celor mai sărace țări și po
poare.

SPORIREA ROLULUI 0. N. U. IN EFORTURILE
PENTRU LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII

o cerin|ă majoră evidențiată în cadrul dezbaterilor de la 
Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 3. — De la 
trimisul nostru special : Comitetul 
pentru probleme economice și finan
ciare al Adunării Generale a O.N.U. 
a trecut la examinarea activității des
fășurate in cursul ultimului an de 
organismele și de Consiliul Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Luînd cuvintul. delegatul român 
s-a referit la semnificația pe care o 
poate avea activitatea U.N.C.T.A.D. 
pe planul modificării actualelor 
structuri ale comerțului și dezvoltă
rii In lume, respectiv pe planul 
creării unea noi ordini economice 
internaționale. Sîntem preocupați, a 
arătat reprezentantul țării noastre, de 
obținerea unor rezultate corespunză
toare în cadrul U.N.C.T.A.D. în di
recția creșterii exporturilor de pro
duse manufacturate ale țărilor în 
curs de dezvoltare, ameliorarea sis- 
temultii generalizat de preferințe va
male. eliminarea discriminărilor și a 
altor bariere din comerțul internațio
nal.

Oprindu-se, în continuare, asupra 
necesității adoptării unui cod de con
duită internațional în domeniul 
transferului de tehnologie, vorbito
rul a subliniat că țara noastră șe 
pronunță pentru intensificarea 
eforturilor grupului însărcinat de 
U.N.C.T.A.D. cu elaborarea proiectu
lui respectiv.

„Problema poporului palestinian este o parte esențială 
a soluționării conflictului din Orientul Mijlociu44 

Intervenția reprezentantului român 
în Comitetul Politic special

NAȚIUNILE UNITE 3 — In cadrul 
dezbaterilor din Comitetul Politic spe
cial al Adunării Generale a O.N.U. 
privind activitatea Oficiului Națiuni-, 
lor Unite pentru aiutorarea refugia- 
tilor palestinieni (U.N.R.W.A.). repre
zentantul tării noastre a arătat că 
România privește cu îngrijorare a- 
gravarea situației dim taberele re- 
fugiatilor palestinieni. Vorbitorul a 
spus că delegația română isi reafir
mă poziția potrivit căreia soluția a- 
bordării problemei prin prisma uma
nitară de ajutorare a refugiatilor. pe 
diverse planuri, iși are importanța ei, 
dar are un caracter temporar, nu este 
suficientă si nici decisivă pentru so
lutionarea situației ponorului palesti
nian.

O soluție durabilă, definitivă nu 
poate fi decît o soluție politică si ea 
nu poate interveni decit ca urmare 
a recunoașterii si realizării in fapt a 
drepturilor naționale ale acestui po
nor. in cadrul general al reglemen
tării de ansamblu a conflictului din 
Orientul Mijlociu. Delegatul român a 
reafirmat poziția tării noastre potrivit 
căreia problema poporului palestinian 
este o parte esențială a soluționării 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
nefiind posibil să se ajungă la o 
pace negociaiă. justă si durabilă fără 
participarea reprezentantului său le
gitim, care este O.E.P.

agențiile de presă transmit:
Congresul Pan-African 

din Azania <Africa de Sud> con
damnă vetoul din Consiliul de Secu
ritate al reprezentanților S.U.A., 
Marii Britanii și Franței in legătură 
cu proiectul de rezoluție privind in
stituirea unui embargo total asupra 
vânzărilor de arme către regimul ra
sist de la Pretoria. Congresul Pan- 
African din Azania face apel la în
tărirea și intensificarea luptei pen
tru eliberare^ Africii de Sud.

Industriași japonezi în 
Cuba. Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat si al Consi
liului de Miniștri ale Republicii Cuba, 
a primit o delegație de industriași 
japonezi, care face o vizită în Cuba. 
Oamenii de afaceri japonezi au 
participat la Havana la o conferin
ță în cadrul căreia au fost discuta
te probleme, legate de dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două tari, precum si aspecte ale coo
perării economice si financiare bi
laterale.

în cursul zilei de miercuri s-a des
fășurat conferința anuală pentru a- 
nunțarea contribuțiilor voluntare la 
Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.).

Conferința si-a ales biroul, din 
care face parte. în calitate de vice
președinte. reprezentantul român. 
Dragos Șerbănescu.

Luînd cuvintul in Cadrul lucrări
lor, delegatul țării noastre a arătat 
că România acordă o importantă 
deosebită activității P.N.U.D., care, 
în condițiile edificării unei noi ordini 
economice internaționale, este che
mat să potențeze eforturile pe care 
țările în curs de dezvoltare trebuie 
să le facă pentru a depăși starea de 
subdezvoltare, a deveni parteneri 
egali in relațiile internaționale.

Consecventă atitudinii sale de spri
jin activ al P.N.U.D-, a continuat 
vorbitorul. România va .contribui, in 
moneda națională, cu 4.2 milioane lei 
pentru exercițiul 1978. ceea ce repre
zintă o majorare de 20 la sută față 
de anul trecut. Ea înțelege în felul 
acesta ca. in ciuda faptului că are de 
făcut față unor sarcini suplimentare, 
ca urmare. a pierderilor mari sufe
rite de pe urma cutremurului din 
acest an, să se solidarizeze cu efor
turile celorlalte țări pentru majora
rea fondurilor P.N.U.D. și prin a- 
ceasta să contribuie la lărgirea și 
consolidarea activității acestuia.

In paralel cu examinarea activită
ții U.N.R.W.A.. Comitetul politic 
special a adoptat, prin consens, un 
proiect de rezoluție prin care Adu
narea Generală a O.N.U. reafirmă 
condamnarea actelor de piraterie ae
riană sau a oricăror altor acte me
nite să împiedice buna desfășurare a 
zborurilor pe liniile aeriene si cere 
statelor membre să adopte măsurile 
necesare pentru a preveni asemenea 
acte.

Cetățeni Israelienl 
au ocupat noi așezări 

în Cisiordania
TEL AVIV 3 (Agerpres). — Cetă

țeni israelieni au ocupat la 2 noiem
brie cele două noi așezări din Cisior
dania, a căror înființare, anunțată cu 
peste o săptămînă înainte, a fost 
condamnată de Adunarea Generală a 
O.N.U. Cu acestea, numărul așeză
rilor israeliene de ne malul vestic al 
Iordanului înființate in ultima vre
me in baza unei înțelegeri între gu
vernul Menahem Begin si miș
carea nationalist-religioasă ..Gush- 
Emunim“, a ajuns la cinci. Pe de altă 
parte, precizează agenția United 
Press International, care transmite 
știrea, numărul total al așezărilor 
treate-'de Israel In Cisiordania, după 
ocuparea ei în 1967. este de 33.

A fost decretata starea 
de urgență la Atena și Pi- 
ieU, ca urmare a situației create de 
ploile torențiale căzute miercuri 
și care au provocat moartea a 
25 de persoane și importante pa
gube materiale. Puternic afectate de 
inundațiile provocate de revărsarea 
durilor au fost. în special, cartierele 
din Pireu și de la periferia Atenei.

Un „for permanent" ci
priot, cadnjl căruia cele două 
părți să se poată Intîlni și să schim
be păreri în vederea soluționării 
problemei cipriote, a fost propus de 
reprezentantul special în Cipru al 
secretarului general al O.N.U... Perez 
de Cuellar, intr-un interviu acordat 
televiziunii cipriote. Perez de Cuellar 
a declarat că este puțin probabil să 
se aștepte o reluare a negocierilor 
intercomunitare în următoarele săp- 
tămini sau luni.

Greve de protest în Is
rael. diverse sectoare ale eco
nomiei au avut loc joi. în a , patra 
zi consecutiv, ample acțiuni de pro
test împotriva noului program eco
nomic al guvernului, care a deter
minat o creștere bruscă a costului 
vieții cu aproximativ 20 la sută. Au 
intrat astfel in grevă zeci de mii de 
docheri, lucrători din aeroporturi, 
poștași și funcționari bancari, Tot

Metanobacteriile — o nouă formă 
de viață pe Terra?

O importantă descoperire ce aduce elemente inedite in 
domeniul teoriilor asupra evoluției vieții

Un grup de cercetători ame
ricani de la Universitatea din' 
Illinois a anunțat descoperirea 
a ceea ce ei consideră că este o 
nouă formă de viață : un micro
organism denumit metanobacte- 
rie, care ar putea fi cel mai 
vechi dintre organismele ce vie
țuiesc pe Terra. In opinia unor 
specialiști, această descoperire, 
făcută publică de Fundația națio
nală pentru știință a S.U.A. și 
de N.A.S.A., ar putea aduce ele
mente inedite în domeniul teo
riilor existente asupra evoluției 
vieții pe Pămînt. în general, 
afirmă acești specialiști, oame
nii de știință au împărțit pină 
acum formele de viață în două 
categorii mari : de o parte 
animalele și plantele, iar de 
cealaltă — bacteriile. Or, grupul 
de cercetători din Illinois a 
ajuns la concluzia că metano- 
bacteria nu poate fi inclusă in 
categoria bacteriilor obișnuite, 
deoarece ea trăiește fără oxigen 
— care ii este chiar fatal — iși 
dobindește energia și hrana din 
substanțe simple, ca hidrogenul 
și acidul carbonic, și elimină in

Vizita delegației U.T.C. 
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN. — La Phenian au con
tinuat convorbirile între delegația 
U.T.C., condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu. secretar al C.C. al U.T.C., 
și conducerea organizației de tineret 
din R.P.D. Coreeană.

S-a subliniat importanța deosebită 
a întâlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R. P. D. Coreene, pentru 
dezvoltarea raporturilor prietenești 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre și s-a exprimat dorința reci
procă de aprofundare, In continuare, 
a relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre tineretul român și coreean.

Delegația U.T.C. a luat parte la un 
dineu oferit de C.C. al Uniunii Tine
retului Muncitoresc Socialist din 
R. P. D. Coreeană. Au participat 
Kim Yong Nam. membru supleant 
al Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
alte persoane oficiale. A fost prezent 
Dumitru Popa, ambasadorul Româ
niei la Phenian. Cu acest prilej. 
Kim Yong Nam a subliniat stadiul 
Înalt al relațiilor dintre cele două 
partide și țări, evidențiind impor
tanța și semnificația majoră pe care 
o are vizita delegației române de ti
neret pentru dezvoltarea și adîndrea 
continuă a raporturilor româno- 
coreene.

Delegația U.T.C. a vizitat casa- 
muzeu și școala revoluționară de la 
Manghiongde, expoziția realizărilor 
economiei naționale și a participat la 
un spectacol oferit In cinstea sa, la 
Phenian.

PEKIN

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ 
1N DOMENIUL ȘTIINȚEI
PEKIN 3 (Agerpres). — La Pekin 

s-a desfășurat o Conferință na
țională cu participarea a peste 
1 200 de delegați din partea Aca
demiei de Științe, a institutelor 
de Invătămint superior si unităților 
de cercetare științifică si tehnică din 
întreaga Chină — informează agen
ția China Nouă. După o amplă ana
liză. conferința a adoptat un proiect 
de program national de dezvoltare a 
științelor fundamentale — incluzlnd 
matematica, fizica, chimia, biologia, 
astronomia si geologia. Potrivit aces
tui program. Academia de Științe si 
institutele de Invătămint superior 
trebuie să creeze o rețea de unităti 
de cercetare pentru ramurile științe
lor fundamentale, dotate cu labora
toare moderne, care să-si desfășoare 
activitatea pe baza unui plan cuprin
zător si pe etape.

odată. un miting de protest și de
monstrații de stradă au avut loc la 
Tel Aviv, la care au participat peste 
35 000 persoane.

Noi atacuri lansate de ra
siștii sud-africani împotri
va Zambiei. Un Purtâtor de cu- 
vînt guvernamental zambian a infor
mat că unități militare ale Zambiei 
au doborit în zona localității Seshe- 
ke, din vestul țării, un avion militar 
6ud-african. care sprijinea un atac 
terestru lansat de rasiștii din R.S.A. 
împotriva populației civile din zonă.

Au fost asasinați, mierCTjr1’ 
de ..agenti în solda forțelor reacțio
nare", locotenentul Gebeyaw Te- 
megsen, membru al Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, si pro
fesorul universitar Gutta Semessa, 
membru al Comitetului permanent 
al Consiliului municipal al capitalei 
etiopiene — Addis Abeba.

Viitoarele alegeri legisla
tive din Franța ™-avea loc 13 
12 și la 19 martie 1978. a aram tat joi 
purtătorul de cuvânt oficial al pre
ședinției.

Prețurile au crescut în 
Turcia în ^una sePternbrie cu 29,9 
la sută. în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut.

schimb metan — de unde si nu
mele ce i s-a dat.

Bazat pe aceste elemente, dr. 
Cari Woese, unul din cercetăto
rii de la Universitatea din 
Illinois, afirmă că metanobacte- 
riile reprezintă, indiscutabil, o 
a treia formă de viață existentă 
pe planeta noastră. El consi
deră că aceste ființe microsco
pice au apărut in primul miliard 
de ani care a urmat după ce a 
luat naștere Terra, motivîndu-și 
opinia prin capacitatea meta- 
nobacteriilor de a viețui in 
medii lipsite de oxigen și de 
a rezista la temperaturi de 77 
de grade Celsius și chiar mai 
mari. Metanobacteriile. des
pre care se crede că ar pu
tea fi cele mal vechi viețuitoare 
ce au evoluat pornind de la ce
lula unică primară — conside
rată de savanți drept forma ori
ginară a vieții pe Pămînt — 
sînt foarte răspîndite în natură. 
Astfel, ele pot fi intilnite, ca 
specii diferite, in unele ape ter
male, în plante pe cale de pu
trezire și în aparatul digestiv al 
unor animale.

DE PRETUTINDENI
• ATMOSFERA PLA

NETEI JUPITER. W pă
rerea savanților sovietici. în. at
mosfera planetei Jupiter ar pu
tea exista compuși organici. El 
se prezintă sub formă de cris
tale de gheată si picături de apă 
în norii planetei. Concluzia cer
cetărilor se bazează pe experi
mente, în cadrul cărora a fost 
creată artificial atmosfera de pe 
uriașa planetă. Rezultatele co
incid cu observațiile optice e- 
fectuate asupra atmosferei de 
pe Jupiter. Compușii organici ar 
fi formați din amlnoacizi șl 
grupe de polimeri cu o compli
cată structură moleculară. Cer
cetătorii presupun că aceste 
substanțe ar fi putut să ia naș
tere sub influența descărcărilor 
electrice.

• Șl LUPILOR LE 
PLACE PARFUMUL sp8- 
cialiștii departamentului cana
dian pentru problemele faunei 
au constatat, printr-o serie de 
studii, că foarte cunoscutul par
fum „Chanel nr. 5“ nu este a- 
preciat numai de oameni, ci și 
de... caniș lupus, specie de lup 
ai cărei reprezentanți sînt foarte 
numeroși in unele regiuni ah 
Canadei. Constatarea aceasta a 
survenit în cadrul studiilor •- . 
fectuate pentru selectarea unor 
momeli de natură să atragă în 
capcane doar anumite animale, 
in a căror prindere sînt intere
sați cu prioritate vînătorii.

• CENTRALĂ ELEC-. 
TRICĂ ORIGINALĂ. In 
prezent se construiește la Mun- 
storf (R.F.G.) o centrală elec
trică ale cărei turbine sînt acțio
nate de aerul comprimat stocat 
în încăperi subterane. Avînd o 
capacitate de 290 000 kW, noul 
tip de centrală este destinată să 
producă electricitate în orele de 
virf, cînd consumul este foarte 
ridicat.

• RAVAGIILE TUTU
NULUI. Experții au tras din 
nou semnalul de alarmă : tutu
nul provoacă de patru ori mal 
multe victime decît accidentele 
de circulație. Potrivit unei an
chete întreprinse de Comitetul 
consultativ al consumatorilor 
vest-europeni, în Marea Brita- 
nie taxele pe tutun aduc trezo
reriei, anual, circa 14 miliarde 
franci francezi, dar fumatul 
grevează bugetul cu 35 miliarde 
franci francezi anual, prin alo
cațiile pentru boală, îngrijiri 
medicale, zile de muncă pier
dute. în R.F.G., impozitul pe tu
tun aduce statului un venit de 
18 miliarde franci francezi, însă, 
paralel, societatea cheltuiește a- 
proape 40 miliarde, ca urmare 
a bolilor cauzate fumătorilor. In 
Franța, tutunul ucide 35 000 per
soane pe an, din care aproape 
15 000 ca urmare a cancerului, 
în primul rind a cancerului la 
plămînl. Comitetul amintit cere 
interzicerea oricărei reclame 
pentru tutun, sub orice formă, 
specificarea pe pachetele de ți
gări a conținutului lor în gu
dron, nicotină, acid carbonic, re
comandă să fie extinse interdic
țiile fumatului în diferite loca
luri publice.

• FURAJE DIN ACE 
DE PIN. Zootehniștii de la o 
fermă din R.S. Cehoslovacă au 
preparat un adaos de furaj din 
ace din pin. Noul amestec a fost 
folosit la furajarea vacilor de 
lapte. Experimentul a reușit pe 
deplin. Pe lingă economisirea de 
furaje tradiționale, a fost obți
nută și o producție suplimentară 
de lapte : o jumătate de kilo
gram pe zi de fiecare vacă fu
rajată.

• UN POD... INTRE 
SCYLLA Șl CHARYBD ’ 
Proiectul podului peste strim- 
toarea Messina — visat și de 
antici, care au plasat acolo se
diul monștrilor mitologici Scylla 
și Charybda — așteaptă în mape 
<30 000 de pagini de calcule și 
schițe) să fie realizat. Ales din
tre 135 de versiuni italiene și 18 
străine, proiectul prevede o des
chidere a podului de 3,3 km și 
o înălțime deasupra apei de 
70 m ; pentru sprijinire vor 
servi doi pilonl-turn gigantici 
(380 m) și un singur pilon cen
tral. Darea în folosință a podu
lui va lichida actuala gîtuire a 
transportului cu bacurile între 
Calabria și Sicilia : capacitatea 
redusă a porturilor Reggio Emi
lia și Messina permite un trafic 
cotidian maxim de 1 800 camioa
ne (uneori mult sub necesități). 
Pentru deschiderea șantierului 
lipsește însă un lucru esențial : 
aprobarea definitivă din partea 
autorităților guvernamentale, 
care, după cum scriu ziarele ita
liene, se zbat intre Scylla șl 
Charybda dificultăților financia
re... ■

• PERICOLUL ABU
ZULUI DE ANTIBIOTICE. 
Experți ai Organizației Mondiale 
a Sănătății, întruniți zilele tre
cute la Geneva, au lansat un 
avertisment ferm contra abuzu
lui de antibiotice. In acest de
mers, ei au pornit de la consta
tarea că o serie de bacterii, în
deosebi intestinale, au devenit 
tot mai rezistente la antibiotice. 
Se citează în acest sens că in 
cazul unei epidemii recente de 
febră tifoidă care a bîntuit. în 
Mexic procentul mortalității a 
fost echivalent cu cel dinaintea 
descoperirii antibioticelor. Clo- 
ramfenicolul utilizat n-a avut 
efect. Exemple tot atît de în
grijorătoare s-au înregistrat și 
în epidemiile de dizenterie ba
ci Iară din America centrală șl 
din Bangladesh. Grupul de ex
perți a denunțat, de asemenea, 
abuzul de antibiotice utilizate in 
cazul afecțiunilor virotice. 
O. M.S. consideră că a sosit 
timpul să se împărtășească pu
blicului efectele nocive pentru 
individ și pentru societate ale 
întrebuințării abuzive a antibio
ticelor și să se ia măsuri pen
tru utilizarea lor rațională.
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