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Ieri au început
CONFERINȚELE EXTRAORDINARE

Din noua arhitectură a orașului Baia Mare

La a 60-a aniversare a Marii

1LE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
ai pregătirea 
Naționale a 

tojnân, eveniment de deosebită în
semnătate în viața politică, economi
că și socială a țării, simbătâ s-au des
fășurat în 19 județe conferințe extra
ordinare ale organizațiilor județene 
de partid. Potrivit principiului demo
crației interne de partid, conferințe
le au fost precedate de adunări ge
nerale ale organizațiilor de partid, 
de plenare ale comitetelor cu activul 
de partid din întreprinderi, institu
ții, comune. Au participat delegați 
desemnați în aceste adunări genera
le și în plenare ale comitetelor jude
țene de partid și ai comisiilor de re
vizie ale organizațiilor de partid ju
dețene respective, precum și cadre 
din aparatul central de partid și de 
stat Și alți invitați.

La lucrările conferințelor au parti
cipat, luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășii : Dumitru Po
pescu — județul Alba ; Leonte Răutu
— județul Bacău ; Janos Fazekas — 
județul Bihor ; Vasile Patilincț — 
județul Bistrița-Năsăud ; Emil Dră- 
gănescu — județul Botoșani ; Gheor
ghe Cioară — județul Brăila ; Con
stantin Dăscălescu — județul Buzău; 
Ion Stănescu — județul 
Ștefan Voitee — județul Dolj ; Emil 
Bobu — județul Galați ; Ilie Verdeț
— județul Hunedoara ;
Pană — județul Ialomița ; Ion Pățan
— județul Ilfov ; Cornel Burtică — 
județul Mehedinți ; Iosif Banc — ju
dețul Prahova ; Ion Coman — ju
dețul Sălaj ; Nicolae Giosan — ju
dețul Sibiu ; Iosit Uglar — județul 
Suceava ; Gheorghe Rădulescu — ju
dețul Teleorman.

In cadrul conferințelor, primii 
secretari ai comitetelor județene de 
partid 
asupra 
detene 
rintă 
impun_________ . . , ■
integrale a sarcinilor ce revin jude
țelor din planul unic de dezvoltare 
a economiei naționale pentru perioada 
1976—1980, precum și din Programul 
suplimentar de dezvoltare a econo
miei naționale în cincinalul 1976— 
1980.

în spiritul indicației date 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu. la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
conferințele au analizat temeinic, cu 
exigentă și responsabilitate, modul în 
care au acționat organele si organi
zațiile de partid pentru înfăptuirea 
marilor sarcini ce au revenit jude
țelor respective în primii doi ani ai 
cincinalului. Atît în rapoartele pre
zentate. cît și în cadrul dezbaterilor, 
s-a subliniat faptul că oamenii mun
cii. sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, au obținut rezul
tate bune în realizarea sarcinilor de 
plan șl a angajamentelor asumate. în 
dezvoltarea economico-socială a jude
țelor lor. aducîndu-sl astfel contri
buția la îndeplinirea prevederilor 

-șcinalului. la progresul general al 
economiei naționale, la prosperitatea 
continuă a patriei noastre socialiste.

Conferințele județene au relevat cu 
profundă satisfacție că bilanțul rodnic

apropiatei Conferin- 
Partidului Comunist

Covasna ;

Gheorghe

au prezentat dări de seamă 
activității organizațiilor iu

de partid de Ia ultimă confe- 
judeteană și măsurile ce se 
pentru asigurarea înfăptuirii

de

Revoluții Socialiste din Octombrie
al primilor doi ani ai cincinalului, 
precum și obiectivele stabilite pentru 
anii următori reflectă cu pregnantă 
justețea și realismul politicii eco
nomice a partidului nostru de repar
tizare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării, 
de dezvoltare armonioasă a tuturor 
iudetelor patriei, de înflorire mul
tilaterală a României socialiste, de 
ridicare a ei pe noi trepte de 
si civilizație.

Participantii la conferințe 
o înaltă apreciere activității 
cerii partidului, rolului determinant 
al secretarului general al P.C.R.. to
varășul Nicolae Ceausescu. în elabo
rarea si înfăptuirea acestei politici, 
în întreaga activitate de perfecționa
re continuă a organizării sj condu
cerii societății noastre, contribuției

progres

au dat 
condu-

semnalate, pentru îmbunătățirea mun
cii în toate sectoarele, pentru reali
zarea exemplară a planului Pe 1977. 
a obiectivelor stabilite pentru urmă
torii ani ai cincinalului. In cursul 
dezbaterilor s-au făcut numeroase 
propuneri privind valorificarea supe
rioară a potențialului uman si ma
terial de care dispun aceste județe, 
creșterea nivelului tehnic si calita
tiv al producției, sporirea producti
vității muncii si a eficientei economi
ce. utilizarea 
materii prime 
ror resurselor, 
lor materiale.
asigurîndu-se ne această bază înfăp
tuirea măsurilor luate pentru ridi
carea neîntreruptă a bunăstării 
populației. Au fost formulate, de a- 
semenea. propuneri cu privire la

ratională a bazei de 
si energetice, a tutu- 
reducerea consumuri- 
ieftinirea investițiilor.

lntr-o atmosferă de puternică angajare politică, 
participanții la conferințe au adresat, in încheierea 
lucrărilor, telegrame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

in 
a 

al

a-

sale esențiale la transpunerea 
viată a Programului partidului, 
hotărârilor Congresului al XI-lea 
P.C.R.

în unanimitate, participantii au
probat politica externă a partidului 
si statului nostru, acțiunile Interna
tionale întreprinse de secretarul ge
neral al Partidului. toVarăsul Nicolae 
Ceausescu, de la Congresul al XI-lea, 
politică de pace, de înțelegere între 
popoare, de largă conlucrare între 
națiuni.

Totodată, participantii au exprimat 
în numele comuniștilor pe care ii 
reprezintă, al tuturor oamenilor 
muncii, sentimentele de deplină sa
tisfacție. de mulțumire profundă fată 
de partid si secretarul său general 
pentru măsurile luate de creștere mai 
rapidă a veniturilor celor ce mun
cesc, măsuri care vor asigura ridi
carea generală a nivelului de trai, 
material si spiritual, al întregului 
nostru popor.

Prin întreaga lor desfășurare, con
ferințele județene de partid au re
prezentat. o manifestare pregnantă a 
adeziunii tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități — fată de politica parti
dului. a voinței lor de a-si consacra 
întreaga energie îndeplinirii acesteia 
spre binele si fericirea patriei, in 
interesul cauzei păcii si socialismu
lui. al colaborării internaționale si 
prieteniei între popoare.

In conferințe au fost examinate, 
totodată. în spirit critic si autocritic 
neajunsurile manifestate în organi
zarea si conducerea producției, in 
alte domenii de activitate, stabilin- 
du-se măsuri corespunzătoare pentru 
lichidarea neîntirziată a lipsurilor

perfecționarea stilului si metodelor 
de muncă ale organelor si organi
zațiilor de partid, pentru întărirea 
si creșterea rolului lor conducător în 
toate domeniile de activitate. în spi
ritul indicațiilor date de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu prileiul Con
sfătuirii de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 21 —23 septembrie a.c.

Desfășurate in atmosfera de pu
ternică mobilizare a energiilor crea
toare ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, care întîmpină cu 
rezultate deosebite apropiata Confe
rință Națională a partidului, confe
rințele județene au reafirmat hotă- 
rirea lor de a înfăptui întocmai sar
cinile însufletitoare ce decurg din 
Programul suplimentar de dezvolta
re economică a României pe peri
oada 1976—1980. care asigură dezvol
tarea mai accelerată, decit a prevă
zut Congresul al XI-lea al partidu
lui. a forțelor de producție ale tării, 
a unor ramuri ale economiei națio
nale. creșterea în ritm mai Susținut 
a veniturilor celor ce muncesc, a 
nivelului de trai al întregului ponor.

Conferințele au adoptat. în finalul 
dezbaterilor, programe de măsuri 
concrete. în vederea înlăturării lip
surilor ce mai există, a soluționării, 
în condiții tot mai bune, a probleme
lor complexe pe care le ridică dez
voltarea impetuoasă a iudetelor res
pective, pe plan economic, social-cul-

tural și edilitar, a situării Întregii ac
tivități la nivelul cerințelor și exi
gentelor puse în fata lor de partid, 
de secretarul său general, de actua
la etapă de edificare a socialismului 
în tara noastră.

Au fost adoptate, totodată, „ape
luri" ale conferințelor adresate tutu
ror cetățenilor din județele respec
tive cu prilejul alegerilor de depu- 
tati in consiliile populare munici
pale. orășenești și comunale de la 20 
noiembrie. oamenii muncii fiind 
chemați să voteze pentru candidații 
Frontului Unității Socialiste. Infăți- 
sînd mărețul program cu care Fron
tul Unității Socialiste se prezintă în 
alegeri si care în esență este pro
gramul partidului, al întregului nos
tru popor, apelurile cheamă pe toti 
cetățenii să-și consacre întreaga ca
pacitate de muncă si creație pentru 
realizarea acestui program. pentru 
îndeplinirea și depășirea prevederilor 
cincinalului, pentru înflorirea conti
nuă a patriei noastre.

Conferințele organizațiilor județene 
de partid . au ales delegații pentru 
Conferința Națională a partidului — 
comuniști care se disting prin abne
gație si pasiune revoluționară, prin 
competentă și prestigiu în rindul oa
menilor muncii din unități indus
triale și agricole, instituții științifice, 
cultural-artistice și de învătămînt.

Conferințele au încredințat delega- 
ților mandatul ca la Conferința Na
țională a partidului să exprime ade
ziunea unanimă a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din aceste 
județe la politica partidului, aproba
rea' deplină fată de hotăririle ce vor 
fi adoptate, hotărîrea organizațiilor 
județene de partid de a acționa nea
bătut pentru transpunerea în fapt a 
acestor hotărlrl. a Programului parti
dului de . făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. în 
interesul si spre binele întregii noas
tre națiuni.

In încheierea lucrărilor. într-o at
mosferă de vibrant entuziasm, con
ferințele județene au adresat telegra
me COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN. 
PERSONAL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU. în care se 
subliniază hotărîrea fermă a comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii 
din județele respective de a acționa 
cu întreaga energie 
pentru îndeplinirea si 
vederilor cincinalului 
nico-stiintifice. de a .
nici un efort pentru înfăptuirea poli
ticii interne si externe a partidului, 
a luminosului Program adoptat de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.. pentru 
progresul accelerat al economiei na
ționale si sporirea avuției socialiste, 
pentru ridicarea bjunăstării materiale 
si spirituale a poporului, a gradului 
său de civilizație.

și pricepere 
depășirea pre- 
revolutiei teh- 
nu precupeți

în pagina a IlI-a

Relatări de la conferințele extraordinare
ale organizațiilor județene de partid ALBA,

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

CRONICA SAPTĂMINII BACĂU, BIHOR, BISTRIȚA-NASĂUD,
BOTOȘANI, BRĂILA Șl BUZĂU

internă și internațională
Întîlnirile între 

candidați și alegători 
Prin terminarea adunărilor de 

propunere a candidaților Frontului 
Unității Socialiste în alegerile ce ur
mează să aibă loc la 20 noiembrie, 
pe primul plan al manifestărilor 
campaniei electorale se situează în- 
tilnirile dintre candidați si alegători. 
Expresie elocventă a democratismu
lui sistemului electoral 
noastre sociale, aceste 1 
posibilitate cetățenilor 
cuvîntul asupra felului 
făptuiesc planurile de 
economico-socială. listematizarea ora
șelor si satelor, construcțiile de lo
cuințe. lucrările gospodăresti-edili- 
tare. activitatea sanitară si cultural- 
educativă în toate localitățile.

Important este ca. acționîndu-se în 
spiritul orientării trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R.. discuțiile ce au loc 
cu acest prilej să nu se limiteze la 
aprecieri generale sau angajamente 
formale, ci. axindu-se în principal 
pe realitățile din circumscripția res
pectivă, pe obiectivele care se cer 
realizate în mod prioritar, să se sol
deze cu stabilirea unor programe 
concrete de acțiune, continînd anga
jamente precise din partea candida- 
ților și a alegătorilor cu privire la 
măsurile ce vor fi întreprinse cu 
eforturi comune — unele dintre ele 
puțind fi aplicate încă de pe acum, 
înaintea alegerilor.

Trebuie limpede înțeles pretutin
deni că esențialul nu constă în nu
mărul cetățenilor care asistă la în- 
tilnirile cu candidați!, ci în partici
parea lor efectivă la dezbateri, în 
valoarea propunerilor lor vizînd 
adoptarea celor mai bune soluții 
într-un domeniu sau altul. în acest

sens, principalul „test" de maturitate 
politică a candidaților, a organiza
țiilor de partid și consiliilor Fron
tului Unității Socialiste constă în 
atenția și receptivitatea ce o mani
festă fată de observațiile, propune
rile și criticile cetățenilor, astfel ca 
programele adoptate să exprime ce
rințele reale ale alegătorilor, obiec
tivele de însemnătate primordială 
pentru modernizarea și înflorirea fie
cărei localități.

al orînduirii- 
intîlniri dau 
să-și spună 
cum se în- 

> dezvoltare

Dragi tovarăși,
Cea de-a 60-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie ne oferă plăcutul prilej ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, să vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovie
tului Suprem și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., po
poarelor frățești ale Uniunii Sovietice un salut tovărășesc 
și cele mai călduroase felicitări.

încununare strălucită a luptei eroice a muncitorilor și 
țăranilor din Rusia, sub conducerea gloriosului partid 
comunist făurit de Vladimir Ilici Lenin, Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie a eliberat masele populare de 
exploatare și asuprire pe a șasea parte a globului, a dus 
la făurirea primului stat socialist din lume, marcînd tot
odată un moment esențial in istoria universală, inaugu- 
rind epoca revoluțiilor proletare, epoca trecerii omenirii 
de ia capitalism la socialism. Victoria Revoluției din Oc
tombrie a dat un puternic avînt luptei clasei muncitoare 
și forțelor progresiste de pretutindeni pentru eliberare 
socială și națională, pentru transformarea revoluționară 
a societății.

Pe calea deschisă de revoluția proletară, popoarele so
vietice au obținut remarcabile succese în dezvoltarea eco
nomiei, culturii, științei și tehnicii, în ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual, transformînd Uniunea Sovie
tică intr-un mare stat socialist, care joacă un rol deosebit 
de important in viața internațională, în lupta pentru pro
gres social, destindere, colaborare și pace între popoare.

MOSCOVA
Comuniștii români, întregul nostru popor dau o înaltă 

apreciere succeselor minunate obținute, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, de popoarele 
frățești din marea țară vecină și prietenă.

Constatăm cu mare satisfacție că legăturile de priete
nie, solidaritate și colaborare dintre partidele, popoarele 
și țările noastre, cu vechi și bogate tradiții în trecutul 
istoric, au cunoscut în anii construcției socialiste o dez
voltare continuă. O contribuție deosebită au adus-o, la 
aceasta, întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut îm
preună, înțelegerile la care am ajuns cu aceste prilejuri. 
Declarația comună semnată la București în noiembrie 1976 
— în spiritul Tratatului de prietenie româno-sovietic — 
a dat un nou și puternic impuls conlucrării pe multiple 
planuri dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniu
nea Sovietică, pe baza egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, a principiilor 
marxism-leninismului și solidarității internaționale, în 
interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii în întreaga lume.

De ziua glorioasei aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, adresăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietu
lui Suprem, Consiliului de ...............
tilor sovietici, popoarelor 
cele mai sincere urări de 
rețelor obiective trasate
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice pe drumul edifi
cării cu succes a societății comuniste în patria dumnea
voastră, in lupta pentru pace și colaborare între popoare.

Miniștri ale U.R.S.S., comuniș- 
frățești ale Uniunii Sovietice 

noi succese în înfăptuirea mă- 
de Congresul al XXV-lea al

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Se împlinesc, la 7 noiembrie. 60 
de ani de cind salvele de pe cru
cișătorul „Aurora** au vestit lumii 
triumful Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. încununare a luptei 
eroice a proletariatului, a maselor 
populare din Rusia, sub conducerea 
Partidului Comunist Bolșevic, făurit 
de V.I. Lenin. Revoluția din Oc
tombrie a dus la întemeierea pri
mului stat al muncitorilor și țărani
lor. la construirea noii orînduiri 
sociale pe a șasea parte a globului.

Demonstrind în mod viu posibili
tatea ca popoarele să-și cucerească 
libertatea prin forte proprii, să 
scuture jugul exploatării șl asu
pririi. să-și făurească o viață nouă, 
mai bună și mai dreaptă. Revoluția 
din Octombrie a dat un puternic 
avint luptei clasei muncitoare, for
țelor progresiste de pretutindeni 
pentru eliberare națională și socială, 
a inaugurat era nouă, a trecerii 
omenirii de la capitalism la socia
lism.

în cele șase decenii care au trecut 
de la acest eveniment de impor
tantă crucială în istoria universală, 
popoarele Uniunii Sovietice, sub 
conducerea P.C.U.S.. anărînd cu 
succes cuceririle revoluționare, 
libertatea și independenta patriei si 
cîștigindu-și merite nepieritoare in 
lupta pentru salvarea omenirii de 
barbaria fascistă, au obținut succese

remarcabile în făurirea vieții noi, 
transformind vechea Rusie. împie
trită in înapoiere. într-un mare stat 
socialist, cu un uriaș potential eco
nomic. a cărui industrie furnizează 
o cincime din producția industrială 
mondială, cu realizări în domeniul 
științei si tehnicii care se bucură 
de un înalt prestigiu international. 
Dezvoltarea rapidă a producției 
materiale a determinat creșterea 
venitului national și. pe această 
bază, sporirea veniturilor oarrr-n 
muncii, accelerarea construcției de 
locuințe. înflorirea invătămint" 
și culturii. îmbunătățirea ocrotirii 
sănătății, ridicarea standardului de 
viată al întregii populații. Datorită 
marilor înfăptuiri în dezvoltarea sa 
economico-socială. precum și dato
rită politicii sale externe de pace si 
colaborare. Uniunea Sovietică joacă 
un rol de cea mai mare însemnă
tate în viata internațională con
temporană. în lupta pentru cauza 
socialismului și progresului, pentru 
destindere. Înțelegere și pace in 
lume. După cum a subliniat in 
raportul prezentat la ședința so
lemnă care a avut loc miercuri la 
Moscova secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S.. tovarășul L.I. Brejnev, 
„de peste 30 de ani (ara sovietică 
trăiește în condiții de pace. A fost 
creată, există și se perfecționează 
societatea socialistă dezvoltată

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

rezultatul creației Istorice a mase
lor**. Bilanțul întregii dezvoltări a 
societății sovietice. cuceririle si 
aspirațiile popoarelor U.R.S.S. si-au 
găsit o cuprinzătoare reflectare în 
noua Constituție, recent adoptată, 
care deschide largi perspective edi
ficării comunismului în Uniunea 
Sovietică.

Dind expresie sentimentelor na
țiunii noastre socialiste. 
Nicolae Ceaușescu. 
geheral al P.C.R.. 
Republicii Socialiste 
declarat de la tribuna ședinței 
solemne de la Moscova : „Comu
niștii și întregul popor român se 
bucură din toată inima de strălu
citele victorii dobindite de oamenii 
muncii sovietici — consfințite si în 
noua Constituție a tării dumnea
voastră — $i le adresează cele mai 
calde felicitări cu prilejul măreței 
sărbătoriri a șase decenii de la 
istorica Revoluție din Octombrie".

Aniversarea a 60 de ani de la 
Revoluția din Octombrie oferă pri
lejul de a releva cu vie satisfacție 
relațiile de prietenie si solidaritate 
dintre forțele revoluționare, pro
gresiste. dintre popoarele României 
și Uniunii Sovietice, relații care 
și-au găsit’ expresii pregnante în

tovarășul 
secretarul 

președintele 
România, a

(Continuare in pag. a V-a)

Expresia deplinei 
aprobări 

a întregului popor
Atmosfera de vie efervescență po

litică și elan creator, caracteristică 
săptămînilor premergătoare Confe
rinței Naționale a fost ampli
ficată de puternicul ecou pe care 
l-a„ avut în opinia publică hotăririle 
Plenarei C.C. al P.C.R. și legile 
adoptate de Marea Adunare Națio
nală privind Imnul de Stat și nor
mele de adresare între cetățenii pa
triei noastre. In nenumăratele tele
grame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. oa
menii muncii si-au exprimat satis
facția si deplina aprobare fată de 
aceste hotărîri. sentimentele de min- 
drie si recunoștință fată de partid, 
față de secretarul general al parti
dului. pentru adoptarea noului Imn 
de Stat, care — prin melodia nemu
ritoare a „Tricolorului** lui Ciprian 
Porumbescu, ce a îmbărbătat decenii 
în șir lupta de eliberare națională 
și socială a înaintașilor, ca si prin

T. OLARU
Al. CAMPEANU

(Continuare în pag. a Vl-a)

Am stat în 
în vecinătatea 
Vlasiu, sus la 
șului, privind 
fără de seamăn, cu pădurile 
renăscute din malurile 
străvechiului Mureș, acolo 
unde s-a logodit pentru tot
deauna sub truda cea biin- 
dă a străbunilor 
jertfa și 
mîntul 
noastră 
două mii de ani 
bine de cind. străbătînd a- 
ceste drumuri, bărbații din
ții. mîndri si.nesovăitori, se 
așezau la locul de taină de 
pe virful muntelui, al cti
toriei megalitice de pe Va
lea Tihului din Călimanii 
mureșeni si iată. acum, 
în vecinătatea acestui mun
te 
fiii

aceasta 
Iui Ioncasei

Bistra Mure- 
cimpia cea

mei, în 
ctitoria lor, pă- 

acesta cu simțirea 
românească. Sint 

și mai

unul din 
aces- 

cti torit o

sculptorul.
de seamă ai 

tui tinut, si-a 
așezare spre a se continua 
între zidurile sale visul 
fiului de țăran de odinioa
ră, al aceluia care veșnic a 
plecat din sat, să scrie, să 
sculpteze, să cinte, să zi
dească, spre mîndria țării 
românești, de o parte si de 
alta e Carpaților, arta noas
tră cea de toate 
rească si dreaptă 
treruptă. precum 
tatea 
cestor

Am 
sului______ __  _________
Vlasiu, pe lavița simplă și 
curată, si am coborît cu 
gindul pe apa Mureșului 
in preajma Reghinului lui 
Petru Maior, care în 17h5 
scria de-aici despre acest

zilele, fi- 
și nein- 

continul- 
istoria a-noastră in 

păminturi.
stat la Bistra Mure
in linsa maestrului

popor valah, cel mai nu
meros in Transilvania, 
care cu regele său dac 
Horea s-au ridicat, căci nu 
mai indurau umilința și 
izbeliștea. Giuseppe Grandi. 
Gheorghe Șincai, fiecare în

său Dombi, l-a măiestrit 
din piatră pe Șincai, pri
beagul director al școlilor 
românești din Transilva
nia, cel hulit și ponegrit in 
același an 1785, și care spu
nea atunci că va mai veni

în zile de toamnă,

pe drumuri transilvane

& simțămintu! trainic

a! unității și Irației
Reportaj de Romulus GUGA

altă epistolă, rosteau ace
leași cuvinte din Tirg Mu
reșul anului 1785. Acolo, 
la Reghin, unde a vorbit 
odinioară Petru Maior, azi 
s-a așezat in piatră pri
virea curată a ginditorului 
sâvîrșită de fiul de țăran al 
acestor păminturi Ion Vla- 
siu. Mai încolo, la Șincai, 
comună de seamă a ținutu
lui nostru, astăzi țăranii au 
pus ban lingă ban și con
cetățeanul lor. ore numele

Iată 
con-
Pă- 
fost

Horea să pedepsească, 
cum țăranii de azi 
struiesc monumente, 
durile sînt cum n-au 
niciodată mai frumoase,
cîmpurile mai bogate, live
zile de la Batoș încărcate 
cu roade, în toamna aceas
ta cind limpedea apă a 
Mureșului curge parcă prin 
sufletele oamenilor, atît 
fiind de strălimpede și în
cărcată de sens.

Reghinul acum te pri-

mește cu semnul viorii, al 
dezvoltării urbanistice, păs- 
strîndu-și arhitectura spe
cifică, precum toate ora
șele țării, dar cîștigîndu-și 
și rezonanța contempora
neității noastre. Sînt aici 
bătrîni meșteri construc
tori de viori precum mais
trul Boianciuc, Erou al 
Muncii Socialiste, a cărui 
pasăre cîntătoare a fost dă
ruită lui David Oistrah. 
Yehudi Menuhin sau Ion 
Voicu. Un bătrîn meșteșu
gar de pe Mureș, care a în
vățat de la invățații țărani 
de dinainte cum se scrie in 
lemnul pădurii simțirea 
românească, a dialogat cu 
lumea și a cîștigat-o dă- 
ruindu-se. Astăzi, orașul 
cu cartierele lui noi, cu 
oamenii lui într-o continuă 
transformare, români, ma
ghiari sau germani, deopo
trivă uniți, ridică marile 
hale ale uzinei ce se chea
mă simbolic 
în al treizecilea 
publicii libere, 
noastre. Se fac 
șini distinse cu 
aur.

Am 
m-am 
intens 
mană 
de d >uă sute de ani la 
Muzeul Teleki din Tîrgu 
Mureș, săvîrșită de mareie 
graver Piranezi și adusă in 
țară 
rar. 
casă 
ți re.

„Republica-*, 
an al Re
al vieții 

acolo ma- 
medalii de

stat și 
implicat 
privind Columna rn- 
păstrată de mai bine 

sute
Teleki

am pnvit, 
și am trăit

de acest mare cărtu- 
care a ctitorit aici o 
pentru cultură și sim- 
Planșele sint superbe,

(Continuare in pag. a Il-a)

Puternică trăsătură de unire
A

Intre simbolurile care în
truchipează in modul cel mai 
elocvent dreptul, demnitatea, 
idealul unui popor. Imnul de 
Stat imi pare a se adresa cel 
mai mult inimii — cintecul 
fiind, după cum se știe, tova
rășul de viată nelipsit al o- 
mului, de la naștere pînă la 
moarte.

Tocmai pentru acest motiv, 
solemnitatea momentului in 
care 
nală 
Slat 
ne-a 
să vibrăm intens — toți, de 
la o margine la alta a tării 
— murmurind. ca un imens 
cor al întregului popor : „Trei 
culori cunosc pe lume...**.

Ciprian Porumbescu — in
trat in conștiința noastră ca 
militant înflăcărat al redeș
teptării naționale si avînd 
același destin dramatic cu cel 
al marelui vizionar Nicolae 
Bălcescu — a zămislit aceas
tă melodie simplă, dar greu 
de egalat. în patosu-i generos, 
din preaplinul inimii sale de 
tînăr patriot revoluționar, pă
truns de adevărurile glorioa
sei istorii românești. Si toto
dată convins pînă în stră
fundurile ființei sale de viito
rul luminos al poporului din 
care s-a ridicat si căruia i-a 
slujit cu nestrămutată cre

Marea Adunare Națio- 
a adoptat noul Imn de 
al României socialiste 
umezit ochii, ne-a făcut

dintă oină în ultima clipă a 
vieții.

Investit cu noi valențe 
izvorite din realitățile actua
le, noul imn prefigurează in 
linii sigure si intr-un grai la 
fel de simplu dimensiunile 
istorice ale României socia
liste.

Glorificînd eroismul si vi
tejia străbunilor, care de-a 
lungul secolelor au apărat cu 
singele lor ființa națională, 
dreptul de a trăi liberi si stă- 
pini pe glia strămoșească, 
Imnul consfințește cu aceeași 
vigoare cuceririle ultimelor 
decenii de edificare a socia
lismului, sub conducerea clar
văzătoare a partidului nostru, 
pentru ca în final să deschidă 
larg — spre deceniile viitoare 
— perspectiva erei comunis
te Șj astfel visurile si idea
lurile temerare ale generații
lor trecute, întrupate în lau
rii gloriilor de la Plevna, 
Mărășesti si Cărei, se conto
pesc cu visurile si idealurile 
noastre, ale celor de azi. si 
suie mai departe spre viito
rime. spre fericirea si mîn- 
dria României, într-o splen
didă columnă, cu adevărat 
infinită.

Teodor BRATU 
compozitor
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Pescăruși la 
Dragomima

Scriam zilele trecute in ru
brica noastră despre o apariție 
rarisimă pe rîul Mures ■ o pa
săre cufundătoare de mare, cu
noscută numai in nord-vestul 
continentului, lată că si suce
venii anunfă o raritate nu mai 
puțin spectaculoasă. Ea este 
semnalată in apropiere de cele
brul monument de artă, mănăs
tirea de la Dragomima. unde 
se află o mare 
apă. tn ultimul 
„acumulată" si 
te de peste. Și, 
Si pestele au 
ruși. Pescăruși 
aici tocmai 
mare, in
Ba, după toate semnele, nici 
gind n-au să mai plece curind. 
Potrivit aprecierii specialiștilor, 
pe lingă faptul că pescărușii 
dau o notă aparte si un plus de 
frumusețe peisajului, sint si de 
un real folos pisciculturii, intru- 
cit consumă tocmai peste din 
speciile considerate drept para
zite și dăunătoare iazului 
pectiv.

acumulare de 
timp, aici a fost 
o mare cantita- 
cum-necum, apa 
atras si- pescă- 

veniți in zbor 
de la marea cea 

număr impresionant, 
toate

res-
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Fulger", 
ca... melcul

Corespondentul nostru volun
tar loan Rotărescu, muncitor la 
Întreprinderea de construcții 
metalice din Bocșa, ne scrie : 
„Dacă n-as fi văzut și auzit 
cu urechile mele, n-as fi crezut 
nici in ruptul capului că o tele
gramă „fulger", expediată din 
Lupac pe data de 27 septembrie, 
n-a ajuns nici acum la destina
ție". O precizare : Lupac nu 
este numele vreunei localități 
de pe cine știe ce planetă, ci al 
unei comune din același județ 
(Caras-Severin) cam la 27 km 
depărtare de Bocșa. Telegrama 
fulger a fost expediată de Ana 
Jurchiță din Lupac lui loan Pa- 
homi. din strada Libertății nr. 9, 
Bocșa, prin care voia să-i dea 
veste despre un important eve
niment de familie. Dar dato
rită „operativității" poștale, 
respectiva veste a devenit... po
veste. Ba, colac peste pupăză, 
corespondentul nostru voluntar 
ne anunță că, de fapt, a mai 
fost dată tot o „telegramă ful
ger" expediată de aceeași fe
meie din Lupac si tot rudei 
sale din Bocșa, dar care s-a 
„stins" pe undeva, că nici pină 
in ziua de azi n-a mai ajuns la 
destinație.
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Tichete 
cu etichete

Reproducem un anunț lipit 
pe ferăstruica unuia dintre 
chioșcurile Bus (adică autobuz) 
chioșcuri care vînd în București 
bilete pentru autobuze si tram
vaie. Chioșcul cu pricina e am
plasat în fața Spitalului Coițea. 
Iată reproduoerea : „Avl2. Avem 
tichete de 5 lei, de 10 lei. de 20 
lei, pentru autobuze și troleibu
ze, și tichete pentru tramvaie 
de 6 lei" (!)

15 oameni — pe numărate — 
se aflau la ghișeul chioșcului 
respectiv să cumpere tichete. 
Dar de unde tichete, dacă res
pectivul chioșc e pustiu ? Oame
nii stau și așteaptă. Celor 15 li 
s-au mai adăugat, in scurt timp, 
cam tot pe-atiția. Autobuzele Vin 
și pleacă, numai vinzătoarea nu 
mai vine. Bună măsura luată de 
I.T.B. pentru autotaxare, dar o 
măsură care riscă să fie oom- 
promisă, dacă BUS-urile pentru 
tichete stau închise sau sint 
prost plasate (așa cum e cazul 
celui din Obor).
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Nu știți 
unde-i 
Bulbucau ?

Șeful miliției orașului Cugir. 
Stan Văduva, ne sesizează ci 
fostul sot al Măriei Dupir, din 
localitate, se sustrage de mai 
multă vreme de la plata pensiei 
de întreținere a fiicei sale Ma
riana. Respectivul se numește 
Dragomir Bulbucau, domiciliat 
in comuna Spring, județul Alba. 
Vă veți spune, desigur, că de 
vreme ce ii este „domițiliul" cu
noscut, poate fi găsit si obligat 
să respecte hotărirea judecăto
rească. Tocmai ăsta-i baiul. 
Bulbucau are domiciliu stabil 
numai in acte, in realitate, co
lindă hai-hui prin tară, lu- 
crind temporar cind intr-un loc, 
cind in altul. Cum „simte" 
Bulbucau că ar putea fi desco
perit, cum îsi ia catrafusele si 
pleacă in altă parte. Este și mo
tivul care l-a făcut pe autorul 
sesizării să apeleze la cititorii 
noștri pentru a da de urma lui 
Bulbucau.
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Alcoolul 
la volan
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I
o intersecție din Deva, trei 
traversau corect strada, pe I
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Lo 
copii 
lumina verde a semaforului, asa 
cum au invățat de la dascălii si 
de la părinții lor. Dar unul 
dintre cei trei copii nu avea să 
mai ajungă pe trotuarul celă
lalt. fiind accidentat mortal de 
autoturismul 2-HD-1365. care a 
intrat cu exces de viteză in in
tersecție, trecind 
Dar, culmea : ca și cînd nu s-ar 
fi intimplat nimic, făptașul a 
dispărut in aceeași mare viteză. 
A fost prins la Cri s tur, nu de
parte de Deva, unde mașina era 
abandonată de proprietarul ei. 
Ștefan Sebestgen, autorul acci
dentului. Se afla. într-o avan
sată stare de ebrietate.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii”
MMM MMM MMM MMM MMmI

peste stop.
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Continuă întîlnirile alegătorilor
cu candidații Frontului Unității Socialiste

Sub semnul răspunderii fiecăruia 
pentru gospodărirea orașului

Alegătorii circumscripției electora
le nr. 11 din Galati s-au intîlnit cu 
candidații Consiliului local al Fron
tului Unității Socialiste pentru ale
gerile de la 20 noiembrie — Ion Mo- 
canu. inginer la Șantierul naval, și 
Carol Mangiurea. inginer la Combi
natul siderurgic. întrucit în această 
circumscripție locuiesc multi oameni 
ai muncii din cele două puternice 
ramuri industriale ale orașului. în 
dezbateri s-au subliniat mai întîi cî
teva dintre direcțiile de dezvoltare 
a Galațiului, localitate situată în 
principal sub semnul otelului si con
strucției de nave. în actuala legisla
tură. la combinatul siderurgic au 
fost puse în funcțiune noi obiective, 
care au propulsat această cetate de 
metal pe primul loc între combinate
le siderurgice ale tării. De aseme
nea. la șantierul naval s-au executat' 
comenzi deosebit de importante. în
tre care și cea dintîi platformă de 
foraj marin si prima navă de 65 000 
tdw. Aici. în perimetrul circum
scripției electorale nr. 11 a început 
renașterea urbanistică a orașului. în 
urmă cu peste 20 de ani. cind s-au 
construit cele dintîi blocuri modeme. 
De atunci si oină acum, la Galati 
s-au ridicat aproape 50 000 aparta
mente. Numai în circumscripția nr. 
11 s-au dat în folosință. în ultimii 
ani. 8 blocuri însumînd sute de apar
tamente. un cămin studențesc, un 
mare complex comercial, s-au ame
najat terenuri sportive si însăsi gră
dina publică — principala oază de 
verdeață a orașului — a fost extin
să. Toate aceste realizări din cir
cumscripție au fost posibile prin 
eforturile cetățenilor în frunte cu de
putatul lor. ale elevilor si studenți
lor. cei din urmă avindu-si „orășe
lul" situat chiar pe raza acestei cir
cumscripții electorale.

Vorbitorii care au luat cuvintul în 
cadrul întîlnirii au făcut numeroase 
propuneri menite să contribuie la 
mai buna gospodărire a circumscrip
ției. a orașului. Pensionarul Gheor- 
ghe Grigore a propus amenajarea 
unor locuri de joacă pentru copii si 
în vecinătatea noilor blocuri ridicate. 
Alegătorul loan Dinu a sugerat 
oportunitatea înființării unei unităti 
de legume-fructe. indicînd si un po
sibil local pentru aceasta, deoarece, 
„magazinele de profil existente nu 
satisfac în întregime solicitările 
populației din circumscripție". „S-au 
făcut multe lucruri frumoase în cir
cumscripția si în orașul nostru, spu
nea medicul Elena Bîrsan-Stefănes- 

directoarea grupului școlar sani- 
Totusi. grădinii publice 

să-i acordăm mai multă

Trebuie plantate mai multe flori. în 
special trandafiri. întrunit propune
rile făcute în această adunare sînt 
de natură să aducă îmbunătățiri 
programului de măsuri al consiliu
lui popular pentru viitoarea legisla
tură. mă angaiez să contribui si eu. 
alături de toti cetățenii, la realizarea 
lui".

Au existat si cîteva observații cri
tice. De pildă, cetățenii nu sint mul
țumiți de felul cum este aprovizio
nată unitatea 20 legume-fructe. ..Pe 
lingă faptul că nu dispune întot
deauna de toate sortimentele do 
mărfuri specifice, spunea unul din
tre ei. unele dintre produse sînt de 
calitate necorespunzătoare". De ase
menea. au fost criticate unitățile de 
construcții care, după ce execută lu
crările. lasă străzile în neorînduială. 
stricate, exemplificîndu-se cu strada 
Grădina Veche. Lucia Feniche a cri
ticat si faptul că unii cetățeni nu în
grijesc cum ar trebui gospodăriile 
pronrii. trotuarele din fata caselor.

..Știm că aceste probleme nu sînt 
singurele care ne frămîntă.
unul dintre candidați. Cred că 
pot fi rezolvate si încă destul 
repede. Putem începe de îndată 
făptuirea lor. pentru că stă în 
terea noastră să facem acest lucru. .
Depinde de noi. de spiritul nostru 
gospodăresc". Semn că. împreună, 
chiar pină la alegeri, alegătorii si 
candidații vor acționa pentru a da 
viată propunerilor făcute de oamenii 
muncii.

preciza 
ele 
de 
în- 
pu-

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii"

cu. 
tar. 
bui

ar tre- 
atentie.

„Să acționăm cu toții, umăr la umăr, ne spune prof. dr. Victor NICOLAESCU,
șeful Clinicii de boli cardiovasculare și medicale — Spitalul Caritas

pentru dezvoltarea comunei"
Comuna Sîncrăieni — de unde în 

fiecare zi. prin mii de sticle îmbute
liate. pornește spre consumatorii din 
toate colturile tării cunoscuta și a- 
preciata apă minerală „Perla Har
ghitei" — se află la o 
numai 5—6 kilometri 
Miercurea Ciuc. Este o 
și frumoasă, cu puternice accente ur
banistice. cu gospodari harnici și 
priceputi care. în ultimii ani. au asi
gurat prin munca lor neobosită o 
dezvoltare puternică a acestei loca
lități. Economia comunei este repre
zentată astăzi de o unitate de prelu
crare a lemnului, o statie de îmbu- 
teliere a apei minerale, o carieră de 
piatră și 4 unități agricole coopera
tiste. dintre care cea din Sîntimbru. 
pentru rezultate deosebite obținute 
în cultura cartofului, a fost distinsă 
cu „Ordinul Muncii" clasa I.

— La toate acțiunile privind buna 
gospodărire a localității — spunea în 
cuvintul său Andras Urszuly. vice
președinte al consiliului popular co
munal. la întîlnirea. dintre candidați 
si alegători din circumscripțiile elec
torale nr. 14, 15 și 16 — am pus cu 
toții umărul. Cetățenii au participat 
activ la construirea unui nou cămin 
cultural, ă unui nou dispensar medi
cal. la efectuarea reparațiilor capi
tole la școala generală nr. 2. la mo
dernizarea străzilor si a drumurilor 
publice, a bazelor sportive, precum 
si la alte obiective de larg interes 
obstesc.

Așa cum a reieșit din cele dezbă
tute la această întîlnire. pentru dez
voltarea economico-socială a comu-

depărtare de 
de orașul 

așezare mare

Kml H A <

La întîlnirea candidaților Frontului Unității Socialiste cu alegătorii din 
circumscripția electorală nr. 1 din comuna Stoenești, județul Ilfov

sint 
că 

ale-
nei. pentru prosperitatea ei mai 
încă multe de făcut. „E bine 
ne-am intîlnit aici candidați si 
gători din mai multe circumscripții 
— spunea în. cuvintul său alegătorul 
Szabo Lazslo. președintele cooperati
vei agricole de producție din Sîntim
bru — pentru că nu trebuie să 
pierdem din vedere că tot ceea ce 
ne-am propus să înfăptuim va tre
bui să înfăptuim impreună. Construi
rea a două noi poduri peste rîul Olt. 
terminarea lucrărilor interioare la 
noul cămin cultural. amenajarea 
unui muzeu sătesc, termoficarea o- 
biectivelor social-culturale. extinde
rea rețelei de apă potabilă, diversifi
carea unităților prestatoare de servi
cii către populație, construirea unei 
noi unităti școlare si a locuințelor 
pentru specialiști si altele — sînt 
obiective de mare interes nu numai 
pentru cetățenii dintr-o circumscrip
ție sau alta, ci pentru întreaga loca
litate în care trăim și muncim".

în continuarea aceleiași idei, ale- 
. gătorul Barabas Bela, învățător la 

școala generală nr. 2, arăta : „îi 
cunoaștem pe candidații si candida
tele prezente aici. Tovarășele Iszlal 
Veronka și Jakab Eteika. sau tova
rășii Gydrgy Lajos. Peter Gabor, 
Gergely Istvan si Pall Ferenc se 
bucură în egală măsură de; stima și 
încrederea noastră pentru că sint 
oameni gospodari, au inițiative. Indi
ferent cine va fi ales deputat, sîn
tem convinși că va face totul pentru 
rezolvarea problemelor de interes 
obstesc". „Toți cei care sintem aici 
spunea alegătoarea Fiilop Erika, di
rectoarea scolii generale din Sîri- 
timbru — ținem la prestigiul locali
tății si al comunei noastre. Iată de 
ce nu ne poate fi indiferentă nici 
viata ei culturală. Mai multi vor
bitori au discutat înaintea mea des
pre ce trebuie să facă alții 
punerea la punct a lucrurilor 
cămin cultural. Eu cred că 
sînt probleme pentru care nu
să apelăm la consiliul popular. Sin
tem aici destule femei, bune gospo
dine. in stare să întrețină acest lă
caș de cultură".

Țărani cooperatori, 
vetisti. mecanizatori, 
ce si sanitare — toti
acest adevărat sfat obstesc — s-au 
angajat să răspundă „prezent" ia 
toate acțiunile ce vor fi initiate pen
tru prosperitatea si înflorirea loca
lității în care trăiesc si muncesc.

— Multiple cercetări cu caracter na
țional și internațional — ne-a spus 
la început interlocutorul — au căutat 
să stabilească care sint factorii răs
punzători de creșterea frecvenței 
unor boli cardiovasculare ca atero- 
scleroza și hipertensiunea arterială. 
Cercetările întreprinse au preci
zat. de asemenea, că atunci cînd 
anumiti factori se cumulează cres
te riscul apariției aterosclerozoi. 
Astfel. persoanele care 
lesterolul crescut în singe, 
mare în bună măsură a 
crescute de grăsimi animale, persoa
ne care au obiceiul de a fuma și sint 
totodată hipertensive fac de 6—8 ori 
mai frecvent ateroscleroză coronaria
nă, inclusiv infarct miocardic și 
moarte subită, decît persoanele care 
nu au acești 3 factori de risc. Cînd 
se mai adaugă și al ti factori de risc 
ca obezitatea, se
dentarismul. dia
betul si stressurile 
psihice, frecven
ta îmbolnăvirilor 
crește și mai mult 
și boala capătă 
aspecte mai 
vere.
soane 
viață rațională prin renunțarea la 
fumat, acceptarea unei alimentații 
judicioase și a 
chilibrat și
au arătat că după 5 ani de apli
care a acestui 
cidente acute 
moarte subită s-a redus la iumătate.

— In cele ce urmează vă rugăm 
să vă referiți la unii din acești fac
tori de risc coronarian, îndeosebi la 
cei ce țin de noi înșine, arătînd mo
dul cum acționează asupra 
mului și posibilitățile pe 
avem de a-i corecta sau de 
duce efectul nociv.

— Alimentația irațională

au co
ca ur- 
ingestief

suficient de proteine duce la proastă 
nutriție. Necesitățile în calorii sint 
variabile de la individ la individ. în 
raport cu vîrsta. sexul si activitatea 
fizică în profesiune si extraprofesio- 
nală. După vîrsta de 40 a.ni necesarul 
în calorii al organismului se reduce 
cu 5 la sută pentru fiecare decadă, 
iar dună vîrsta de 60 ani cu 10 la 
sută. O persoană de 70 ani va avea 
un necesar în calorii cu 20 la sută 
mai mic decît în perioada anterioară 
virstei de 40 ani. Femeile au nece
sități în calorii mai mici decît bărba
ții. cu aproximativ 500—800 calorii 
pe zi.

— Un criteriu orientativ 
aprecierea echilibrului care
să existe intre aportul de alimente 
ca sursă de energie si consumul de 
energie îl constituie greutatea 
porală. Care sînt

centru 
trebuie

OMUL Șl VIAȚA'

& RAȚIONALĂ
Studii 
care

se- 
efectuate 

s-au încadrat
pe per- 

într-o

unui program e- 
cu activitate fizică

program riscul de ac- 
corortariene si de

organis- 
care le 
a le re-

pentru 
la noul 
acestea 
trebuie

muncitori na- 
cadre didacti* 
cei prezenti la

I. D. KISS
corespondentul „Scînteir

este o 
alimentație dezechilibrată prin in- 
gestia unor cantităti prea mari sau 
prea mici, prin utilizarea în exces a 
Unor alimente puțin utile organis
mului — grăsimi — în defavoarea 
celor utile (legume, fructe, zarza
vaturi). aducătoare de minerale si 
vitamine, prin folosirea în exces a 
unor produse care pot fi dăunătoare 
(alcool, cafea, condimente etc.) — 
si prin modul de preparare si ritmul 
meselor.

Prin alimentația rațională se înțe
lege. pe de o parte, un aport de ali
mente. ca 
în calorii, 
nismului. 
suficient 
construcție a celulelor si țesuturilor 
— minerale Si vitamine. Excesul de 
calorii duce la obezitate, insuficiența 
acestora la denutriție, iar aportul in-

sunsă de energie, exprimat 
adecvat necesităților orga- 
iar pe de alta, un aport 
de proteine — piatra de

(Urțnare din pag. I)
sînt unice, iar acela care a 
săvirșit acest act merită 
toată cinstirea noastră căci 
el văzind poporul care îl 
înconjoară pe aceste ținu
turi i-a adus oglinda sa 
veche de la Roma. Tirgu 
Mureșul în aceste zile de 
toamnă, la începutul celui 
de-al doilea Festival al 
Cintării României, trăiește 
o viață spirituală intensă, 
cu teatrul său în limba ro
mână și maghiară, cu fi
larmonica sa ce de curind 
s-a întors din Franța, cu 
ansamblul său de cintece 
și el reîntors dintr-un tur
neu viu aplaudat în 
U.R.S.S. și R. P. Chineză, 
cu artiștii săi plastici ce 
se pregătesc să expună lti 
R.S.F. Iugoslavia, cu păpu
șarii săi aplaudați în țările 
arabe — intr-un cuvint 
împliniți aici și în lume. 
Și cînd te gindești că n-au 
trecut decît două sute de 
ani de cînd o femeie, pe 
numele său Ruzica, 
piața aceasta a trandafiri
lor de acum, era arsă pe 
rug drept vrăjitoare căci 
voise dumneaei să tămă- 
dulască in calitate de 
moașă ce era.

Și aud strigătul poetului 
Ady Endre din sanatoriul 
său, protestul său energic 
împotriva Împilării și a 
asupririi, 
Octavian _ . 
fost să fie' la 
pentru simplul 
drepturi a voit națiunii 
sale. Spunea poetul Ady 
Endre în protestul său din 
1905 că vorbește din Infern. 
Dreptate avea. Căci infern 
era pe vremea imperiilor 
viața celor dintotdeauna 
aici. Asculți cuvintele în
vățatului Augustin Maior,

mare profesor, genial pre
cursor al telecomunicației 
moderne, care cel dinții în 
1911 ca fiu al Mureșului a 
comunicat lumii acea des
coperire a sa, cel care a 
fost profesorul marelui O- 
berth și care la rîndul său 
l-a învățat taina rachetelor 
pe von Braun. Da, Augus- 
tm Maior s-așează azi in 
drepturile sale. Ziarele de 
pretutindeni vorbesc despre

mare.
1918,

ziua cea 
cembrie 
jandarmi încercau 
prească un popor de a se 
rosti. în sala Unirii, ce ve
cină este cu celula de mar
tiriu a lui Horea, am simtit 
în bine muntele cel înalt 
de la Deva, unde mîndră e 
cetatea înaintașilor mei, 
vecini cu cerul, liber m-am 
simțit în zborul Ulpiei 
Traianae, unde Iorga s-a

de la 
cînd

1 De* 
cîțiva 
să o-

Cu simțămîntul 
trainic al unității

și frăției

în

cînd fratele său 
Goga, închis a 

Seghedin 
fapt că

întîietatea sa. E omul și ce
tățeanul Reghinului care 
n-a șovăit să se rosteas-ă 
in parlamentul de la Buda
pesta, al vechiului imperiu, 
în numele nației sale. Așa 
precum Avram Iancu a fă- 
cut-o aici, la Tirgu Mureș. 
Așa cum Eminescu, por
nind spre mica Roma, a 
spus că nu poate fi liber 
acela ce nu-și zidește drep
tul la libertate.

Acolo la Blaj, unde s-au 
scris atîtea pagini nemuri
toare pentru națiunea noas
tră. intre statuile bătrîmlor 
noștri, privind colin île 
dulci și îmbelșugate ale 
viilor m-am gîndit la car
tierele renăscute ale Me
diașului de azi, ale Tîrnă- 
venilor cu marile lui com
binate, acolo in Cîmpia Li
bertății am rememorat uiu
mul moșului meu pcote 
munți, prin Apuseni, spre

eternizat cu țăranii, azi a 
unei comune mîndre — 
Sarmizegetusa, și mi-am 
amintit de chipul Doamnei 
Mărgineanu sălășluind ne
muritoare în zid, cu bro
boada albă, asemeni unei 
pădurence, prinsă la spate, 
cu iia ei roșie încărcată cu 
modele albe, dinsa, mama 
lui Iancu de Hunedoara, 
chipul femeii mame, atît 
de minunate și de neuitat 
de la Castelul Corvinești- 
lor, 
nat 
am
tre ____ __________ _____
fir nevăzut circulă vagone- 
ții memoriei, încărcați cu 
durată asemeni telefericu
lui ce vine de la Călan să 
preschimbe 
Oțel.

Stă astăzi 
tră așezată 
dre. în statui de venerare.

vecinul marelui Combi- 
siderurgic de azi. Și 
avut sentimentul că în
trecut si Drezent. ne un

de frăție 
fiecăruia, 

ești român, 
maghiar sau german, liber 
poți să te bucuri de limba 
ta, de specificul tău, de 
școala ta. de universitatea 
ta, de cultura ta, și poli 
să-ți aduci întreaga ener
gie la împlinirea patriei 
tale, căci poporul e una in 
România, fie că vorbim de 
Tirgu Mureș, de Iași, Timi
șoara, Constanta sau Craio
va, fie că asculți orologiul 
echilibrat și cald al orașu
lui în care eu trăiesc, fie 
că bat secundele Iașiului 
amintind de oastea lui 
Cuza. fie că trăiești pașii 
Bălcescului prin Cluj sau 
cei ai lui Georgius Klauss 
din Sighișoara. __
hora cc a mare bănățeană 
care e semnul 
zidite spre împlinirile noas
tre de a»i.

La Reghin, din truda ini
moasă a unui etnograf și 
folclorist, Anton Badea, 
s-a ctitorit un muzeu al ar
tei țărănești. Există acolo 
un plug 
rele lui 
moșilor 
nele lui 
n.ilor si 
peste tot în acest nămint 
de la Dunăre si oină la Că
rei se aude glasul de în
demn către viitorime al 
celor care-mi s.înt părinți 
si frați si. parafrazindu-1 
pe Eminescu. as spune că 
din toate părțile grăim tară 
către tine, căci cu fiecare 
si din fiecare am dăruit o 
părticică care se numește 
civilizație socialistă. în care 
cu mîndrie omenească 
rostim unitari, mîndri de 
am fost, de ce sîntem 
hotărîți de a fi ceea 
voim.

In semne limpezi 
si cinstire a 
căci fie că

sau auzi
Anei celei

de lemn. Pe mîne- 
sînt chipurile stră
inei. Intre coar- 
e bătaia inimii bu- 
străbunilor mei si

cu...

la
■ „Lume, lume, fă-te 
mai aproape, lume, că 
apare meșteru’ ! "
proaspăt sosit pe la 
noi. A uluit omenirea 
și chiar Bucureștiu". în 
mod cu totul excepțio
nal și numai pentru 
două zile, meșteru’ a 
venit și la Bolintiil 
Vale. Fă-te mai a- 
proape, neamule, că a- 
pare omul fără singe, 
omul fără puls, omul 
fără inimă"...

Uite așa țipa, de tre
mura văzduhul, un 
flăcăiandru de vreo... 
40 de ani, în bilei la 
Bolintin. Am dat doi 
lei ca să-1 vedem pe 
.meșter". Era 

in ziua 
așa de

îneît abia-abia nu- 
să-si mai găseas-

E

obosit 
aceea.

obo-
,,J 
rău 
Era 
sit. 
tea 
că... pantofii scăbati oe 
ios. Dar nu era. asa 
cum spunea flăcăian
drul. fără inimă, fără 
singe... Avea asa de 
mult singe că-i cam ie
șise prin pomeții obra
jilor și în vîrful na
sului. Incasa banii 
și ridea la noi (și 
de noi). Alături de 
coșmelia omului fără 
puls — o altă tarabă 
la care oamenii erau 
ademeniți să vadă o- 
mul fără oase. Mai e- 
rau oamenii ademeniți 
să vadă șarpele boa 
cu cap de femeie 
„care măsoară 20 m de 
la cap la coadă și 40 
de la coadă la cap

văzut la bilei
iBolintin.

La bilciul din Bolin- 
tin mai poți vedea 
niște oameni foarte 
brurieți care oferă bur
ghie, dălți și cuțite de 
rindea cil un preț tri
plu față de costul lor 
real. De ce ? „Păi — 
zice «vînzătorul» — e 
oțel special călit in... 
pămint (I), oțel făcut 
in casă". Dacâ te uiți 
însă mai bine la scu
lele respective vezi că 
sint cumpărate de la 
magazinele din Bucu
rești.

Biletul 
mai cu 
sfidează 
mingiuțe 
sfirleze cu inele, ghiu- 
lUri, brățări și alte 
asemenea fleacuri fă
cute tot... in casă, 
foarte piperate, ca 
preț. Dar ceea ce este 
poate cel mai supără
tor din tot acest bilei 
e faptul că nimeni, 
dar absolut nimeni de 
la inspecția comer
cială, de la cea sani
tară, de la cooperația 
de consum, de La con
siliul popular, 
si-a arătat fata prin 
tîrg. 
plică faptul că tîrgul 
arată 
de gunoi, că la 
tare se vindeau 
ti tei așa de mici 
n-am mai văzut 
„Dacă vă găsește așa 
inspecția comercială o 
s-o pățiți rău de tot

era plin nu- 
obiecte care 
bunul simț, 

de hirtie,

Astfel se
rtu

ex-

ca o rampă 
gră- 
mi- 

cum 
încă.

• • •
i-am zis unuia dintre 
fabricanții de mititei. 
S-a uitat la noi ca la 
niște extraterestri. Se 
vedea clar că nici mă
car nu auzise de exis
tența acestei instituții.

Ce am 
spune în 
Faptul că 
manifestări 
gust pe care le orga
nizează d.n cind in 
eind consiliul popular 
comunal n-au nici o 
legătură cu tradiționa
lele noastre tirguri 
Drăgaica, cel de pe 
muntele Găina, Sim- 
bra oilor ș.a.md.., re
numite in țară și chiar 
peste hotare. Ele au 
fost șt au rămas pri
lejuri minunate de ex
punere a roadelor pă- 
mîntului, a costume
lor populare, a arti
zanatului local, prile
juri de întîlnire a oa
menilor. Bilciul din 
Bolintin Vale a deve
nit insă un fel de În
trecere între toți vîn- 
tură-lume. Tocmai de 
aceea te miri, cum 
oameni harnici și se
rioși cum sint țăranii 
din Bolintin dau apă 
la moară acestui jalnic 
bilei. E de mirare cum 
primăria acordă auto
rizație pentru aseme
nea manifestări, 
inspecția 
intervine 
xistă oare 
cație ?

Gh. GRAURE

mai putea 
încheiere 7 
asemenea 

de prost

cum
sanitară nu 
imediat. E 
vreo expli-

___________ cor- 
limitele normale ?

— Se apreciază 
că greutatea nor-, 
mală a unui adul 
este aceea pe car 
a avut-o Ia virs'. 
de 20—25 ai 
Persoanele ca * 
iși mențin acea 

tă greutate tot restul vieții au cea n. 
lungă durată de viată. După opim 
experților Organizației Mondiale a 
Sănătății, greutatea normală pentru 
vîrsta de 25 de ani la un bărbat de 
1,60 m este 55—60 kg. 61—66 kg pen
tru înălțimea de 1,70 m si 68—75 kg 
pentru 1.80. La aceeași înălțime fe
meile ar trebui să aibă o greutate 
mai mică cu 5—7 kg. Dar acestea 
sint cifre orientative. In funcție de 
structura ori constituția individuală, 
medicul este cel mai indicat să re
comande greutatea și măsurile ne
cesare pentru atingerea greutății op
time.

— Care sint efectele supragreutătii 
asupra inimii 7

— Se știe că obezitatea, respectiv, 
creșterea greutății corporale prin 
acumularea de grăsimi în organism, 
consecință de obicei a unei alimen
tații iraționale, favorizează ateroscle- 
roza și obosește inima. Astfel, inima 
unei persoane obeze este obligată să 
pompeze la fiecare contracție mai 
mult sînge. uneori dublu fată de 
normal (10 litri pe minut, normal). 
Efortul, munca, inimii creste cu 
50—150 la sută în raport cu gradul 
obezității. In rîndul obezilor ate- 
roscleroza. diabetul si hipertensiunea 
arterială sînt mai frecvente, iar inca
pacitatea inimii de a pompa o canti
tate de sînge corespunzătoare nece
sităților organismului. îndeosebi la 
efort — respectiv insuficienta cardia
că — se dezvoltă mult mai repede. 
Persoanele obeze au capacitatea de 
efort redusă si nu rareori au si in
suficientă respiratorie.

— în ce mod favorizează coleste
rolul si hipertensiunea arterială bo
lile cardiovasculare si cum trebuie 
să acționăm pentru a le combate ?

—• Creșterea colesterolului în sin
ge si a grăsimilor în ansamblu, fac
tor principal de risc al aterosclerozei. 
apare îndeosebi la persoanele care 
consumă în exces alimente bogate in 
colesterol si acizi grași saturați 
(ouă. unt. came, ficat, creier etc.) si 
care au în general un aport mai 
mare de calorii decît cei necesar. 
Hipercolesterolemla este accentuată 
de sedentarism si stressuri psihic*- 
și poate apărea mai frecvent la copiii 
ai căror părinți au suferit de inimă 
(ateroscleroză. hipertensiune arte
rială). Creșterea colesterolului in 
sînge poate fi însă corectată prin 
restrîngerea în ansamblu a grăsimi
lor din alimentație si îndeosebi prin 
evitarea celor cu conținut crescut în 
colesterol si a grăsimilor de origine 
animală si Înlocuirea acestora cu 
grăsimi vegetale. îndeosebi ulei de 
porumb. Menționăm că prin grăsimi 
de origine animală se înțeleg st 
carnea (care în general conține 30—60 
Ia sută grăsime), untul, smîntîna. 
laptele nedegresat.

Hipertensiunea arterială, boală ce 
afectează 10 la sută din populația 
adultă, favorizează dezvoltarea ate
rosclerozei si constituie împreună cu 
aceasta principala cauză de deces la 
adulti si vârstnici. In producerea _ a.- 
pertensiunii arteriale intervin ml. 
multi factori, printre care si excesul 
de sare în alimentație. Tensiunea 
arterială crescută poate fi normali
zată prin restrângerea sării din ali
mentație si prin medicamente anti- 
hipertensive.

— V-ati referit si la fumat..,
—■ Asa cum arătam la inceput. si 

fumatul are efecte nefaste asupra 
inimii : contribuie la dezvoltarea ate
rosclerozei si a accidentelor acute 
coronariene, determină o reducere a 
oxigenării singelui. inclusiv a celui 
din vasele Inimii, și creste consumul 
de oxigen din miocard. Efectele 
dăunătoare ale fumatului. îndeosebi 
riscul accidentelor cardiace, se re
duce la iumătate după 5 ani de la 
renunțarea la fumat.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

pămintul in

gîndirea noas- 
în orașe mîn-

Sancțiune 
premiere

„La 4 februarie 1976 contestatoarea a lip
sit nemotivat de la serviciu și a fost sanc
ționată cu «avertisment»".

„La 8 octombrie... și-a executat lucrările 
de birou cu întîrziere și a fost sancționată 
(pentru scurtă vreme) cu schimbarea locului 
de muncă".

„La 24 decembrie... nu a colectat înca
sările de la unele centre din subordine și 
a fost sancționată cu diminuarea retribuției 
cu 10 la sută pe timp de o lună"...

Sancțiunile de mai sus sînt desprinse din 
bogatul „palmares" deținut de Carmen P„ 
fostă funcționară la cooperativa „Tricotex- 
til“-București. Spunem „fostă" pentru că, 
în urma unei noi abateri — predarea unor 
lucrări „la zi" cu o întîrziere de o săptă- 
mină — s-a decis desfacerea contractului de 
muncă. Ceea ce a determinat-o pe C.P. să 
se adreseze instanței — Judecătoria sectoru
lui 4. București — cerînd reintegrarea in 
muncă.

Nu vom intra în amănunte, soluția 
urmează să se pronunțe fiind exclusiv 
competenta instanței. Reținem însă din 
dosar următoarea „ciudățenie" : în aceeași 
perioadă în care o trecea pe lista vinova- 
tilor si o sancționa, conducerea

in

ce 
de

perativei nu uita să o treacă ne C.P. 
si pe lista de premieri și s-o „sancționeze" 
cu importante sume de bani pentru... acti
vitatea depusă. Ca și cum ar fi fost vorba 
despre două persoane diferite !

Să se fi descoperit la „Tricotextil" o 
nouă metodă de educație : „sancționarea 
cu premiere" ? După rezultate, s-ar putea 
crede mai degrabă că e vorba de o metodă 
de încurajare a indisciplinei...

Cine nu subscrie 
la un astfel 
de recurs?

— Continuarea căsătoriei dintre noi a 
devenit imposibilă din cauza atitudinii pî- 
rîtei. care nu mai are nici un fel de afec
țiune fată de mine. Vă rog, deci, onorată 
instanță, ca în urma probelor de necon
testat pe care le voi produce în fața dv„ 
să pronunțați divorțul...

Drept care, instanța — Judecătoria sec
torului 4 —• după o serie de termene acor
date vreme de aproape doi ani, Cînd a în
cercat împăcarea soților, n-a avut de făcut 
altceva decît să pronunțe divorțul cerut. 
„Din vina ambilor soți".

Recent însă, mai înainte de expirarea

termenului de recurs, pe adresa președfn 
telui Secției a IlI-a civilă a Tribunalului 
Capitalei a sosit o scrisoare semnată de 
soții în cauză. Subliniem : nu două scri
sori. ci una singură. O scrisoare in care 
lipsește atît cuvintul „reclamant", cit și 
cuvintul „pirita" — singurele cu care soții 
s-au desemnat reciproc în ultimii ani. Ci
tăm :

„Subsemnați!... considerîndu-fte în conti
nuare soție și soț. declarăm recurs în con
tra hotăririi pronunțate de prima instanță 
pe motiv de împăcarea părților. Nu știm 
dacă — juridic — motivul este perfect, din 
punctul de vedere al sentimentelor noastre 
adeverim că este. Concluzie la care am 
ajuns neținînd seama de orgoliile noastre, 
ci văzîndu-ne fiecare greșelile și încercind, 
acum și împreună, să le depășim. Totoda
tă îi rugăm pe tovarășii judecători să nu 
se supere că i-am deranjat atita vreme".

Înțelegere 
lipsita de înțeles
— Locuința pîrttului a fost într-o stare 

deplorabilă ; pentru a o putea folosi, sub
semnata a trebuit să cheltuiesc 5 278 lei — 
bani pe care pîrîtul e dator să mi-i resti
tuie. '

„Invenții", onorată instanță. Dacă re
clamanta a vrut să-și îmbunătățească con
dițiile de locuit, peste reparațiile strict ne
cesare. o privește...

Recent, M.S. Teodorescu și W. Mircea 
— ambii din București, sectorul 4 — au 
hotăr’t să facă un schimb de locuințe. 
Cum însă arrdndoi se grăbeau. în loc ca, 
mai înaintea schimbului, locuințele să fie 
puse la punct — reparate, zugrăvite etc., 
cum prevede 
să procedeze 
și abia după 
cauză. Lucru 
dului locativ 
Iești —- a fost de acord...

Numai că. odată schimbul făcut, nu am
bii beneficiari au mai avut aceleași opinii 
în legătură cu zugrăvelile și reparațiile ce 
trebuiau să le facă apartamentelor din 
care plecaseră. în vreme ce M.S. Teodo
rescu a respectat convenția încheiată, W. 
MirCea a considerat că apartamentul pre
dat de el nu prea âr fi avut nevoie de re
parații. că numai din spirit de șicană co- 
schimbașa sa ar fi zugrăvit si curățat lo
cuința. Lucruri nu numai contrare con
venției. dar și riereale. Motiv pentru care 
W.M. a fost obligat să suporte cheltuielile 
de rigoare. în ceea ce o privește pe M.S. 
Teodorescu, instanța i-a amintit că respec
tarea indicațiilor legale privind primirea- 
predarea apartamentului ar fi scutit-o de 
necazuri.

Altfel.,.

legea — cei doi au hotărit 
invers t mai întîi să se mute 
aceea Să facă reparațiile în 
Cu Care și deținătorul fon- 
în cauză — I.C.R.A.L. Giu-

Din caietul 
grefierului

„Din cite il cunosc, plritul este un tip 
moral si respectuos. După alungarea soți
ei din locuință, el ni le-a prezentat de fie
care dată pe cele citeva concubine pe care 
le-a avut, nu numai nouă, colocatarilor cu 
care folosește in comun bucătăria și 
ci si vecinilor de pe palier, dintre 
unii l-au înțeles insă greșit, ținind 
soției".

(Tribunalul Capitalei, dosar 
1977, fragment din dealarația 
torului Emil Z.).

„La început, subsemnatul am vrut să iau 
numai preșul de la ușă. să-l pun in ma
șina prietenului meu care mă aștepta jos, 
la intrarea blocului ; sub preș am găsit 
insă cheia apartamentului, fapt care m-a 
determinat să intru înăuntru, crezind că 
apartamentul e gol. De unde să știu eu că 
cheia era pusă acolo pentru tatăl recla
mantei si că, intre timp, soțul reclamantei 
venise acasă si descuiase usa cu cheia pe 
care o avea asupra sa. fapt care l-a de
terminat chiar ca, auzindu-mi pașii, să-mi 
spună încă din dormitor: „Tu ești, dra
gă îl".

(Tribunalul Capitalei, dosar 3481/ 
1976, fragment din declarația in
culpatului).

baia, 
care 

parte

2176/ 
mar-

Tltus ANDREI
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CONFERINȚELEEXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JOOETENE DE PARTID
ALBA

• Succese remarcabile în primii doi 
ani ai cincinalului • în activitatea 
politico-educativă — accent pe fina
litatea practică • Contribuția județu
lui la programul suplimentar de dez
voltare a economiei: 1,8 miliarde lei

Caracterul de lucru al dezbaterilor din cadrul con
ferinței extraordinare a organizației județene de 
partid Alba a fost imprimat de darea de seamă pre
zentată de tovarășul George Homoștean, prim-secre
tar al comitetului județean de partid. Subliniind preo
cuparea statornică pentru creșterea rolului conducă
tor al organizațiilor de partid, pentru punerea depli
nă în valoare a potențialului lor creator si. pe această 
bază, reliefând marile împliniri ale acestor ultimi ani 
— intre care realizarea, încă din acest an. a unei 
producții globale industriale de aproape 12 miliarde 
lei — darea de seamă a stăruit asupra neajunsurilor 
care se manifestă încă in unele domenii de acti
vitate si a căilor de înlăturare grabnică a acestora, 
accentuând, în acest sens, asupra cerinței esențiale ca 
fiecare membru de partid — si. în primul rînd. acti
viștii si cadrele de conducere — să acționeze perma
nent ca oameni politici, ca militanti revoluționari, 
mobilizînd si dinamizând energiile colectivelor în care 
lucrează.

Numitorul comun al dezbaterilor, la care au luat 
cuvîntul numeroși delegați — din rîndul cărora no
tăm pe : Nicodim Roșea, directorul întreprinderii me
canice Cugir, loan Popa, președintele C.A.P. Bălca- 
ciu. Alexandru Szabo, președintele Consiliului jude
țean Alba al oamenilor, muncii de naționalitate 
maghiară. Maria Băcilă. secretara Comitetului de 
partid de la întreprinderea de ciorapi Sebeș. Viorel 
Crișan. secretar al Comitetului comunal de partid 
Lopadea Nouă. Gheorghe Mărginean, director al 
I.A.S. Jidvei — l-a constituit angajarea fermă 
a oamenilor muncii din județ — romani, 
maghiari, germani si de alte naționalități — pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan si 
a angajamentelor asumate In întrecerea socialistă, 
pentru găsirea de noi rezerve de creștere a produc
ției în vederea realizării integrale a programului su
plimentar de dezvoltare a economiei naționale în ac
tualul cincinal. în acest context, vorbitorii au subli
niat, in mod critic si autocritic, cerința sporirii efor
turilor organelor și organizațiilor de partid pentru 
întărirea spiritului de ordine si disciplină muncito
rească. folosirea cu înalt randament a mașinilor si in
stalațiilor, a timpului de lucru, pentru ridicarea cali
tății produselor si reducerea cheltuielilor materiale 
de producție. Trecând în revistă succesele însemnate 
obținute de multe unităti economice din județ pe linia 
introducerii progresului tehnic, numeroși participant! 
la dezbateri au relevat măsurile ce trebuie întreprinse, 
în continuare, în lumina indicațiilor secretarului ge
neral al partidului date la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., pentru înnoirea si diversificarea producției, 
îmbunătățirea parametrilor funcționali ai produselor. 
S-a evidențiat, deopotrivă, hotărîrea oamenilor muncii 
din agricultura județului de a spori mai susținut pro
ducția agricolă prin folosirea mai rațională a pămân
tului si creșterea randamentului său productiv, prin 
sporirea șeptelului și a producției animaliere. Nece
sitatea creșterii în continuare a forței de convingere a 
învățământului politico-ideologic, a capacității sale de 
mobilizare sânt doar cîteva dintre cerințele pe care 
mai multi vorbitori le-au formulat în vederea spori
rii finalității practice a întregii activități politico-edu
cative.

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, au fost 
adoptate programul de măsuri si Apelul conferinței, 
către toți comuniștii, către ceilalți oameni ai muncii 
din județul Alba. Delegații aleși spre a participa la 
Conferința Națională a partidului au primit apoi 
mandatul conferinței județene extraordinare.

Transmitted conferinței un cald salut din partea 
secretarului general al partidului, salut primit cu 
deosebită însuflețire de participanți, tovarășul DUMI
TRU POPESCU, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a apreciat spiritul 
profund responsabil în care s-au desfășurat dezba
terile. subliniind că tabloul bogat al transformă
rilor Înnoitoare si al prefacerilor structurale pe 
care le-a înfățișat conferința constituie o expre
sie clară si convingătoare a justeții politicii 
partidului de dezvoltare armonioasă a județe
lor patriei. Vorbitorul a evidential faptul că 
recuperarea rămânerilor în urmă relevate de confe
rință, înfăptuirea prevederilor programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială impun ca. în 
perioada ce urmează, să se acționeze mai ferm pen
tru valorificarea superioară a resurselor de creștere 
a producției si productivității muncii, stimularea 
gindirii și creației tehnice proprii, imprimarea unui 
spirit nou, de înaltă exigentă si responsabilitate tu
turor organismelor de conducere colectivă.

Din telegrama adresată C.C. AB P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Conferința organizației județene de partid 
Alba, reprezentind pe cei 67 000 de comu
niști. ne toti oamenii muncii de ne aceste 
străvechi si istorice meleaguri românești. își 
exprimă puternicul sentiment de nemăr
ginită încredere si fierbinte atașament fată 
de nolitica internă si externă a partidului 
si statului nostru, fată de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nioolae 
Ceausescu. Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din județul Alba 
au îndeplinit planul pe 1976 în proporție de 
102,9 la sută ; rezultate bune au fost obți
nute si in cele 10 luni din acest an. din- 
du-se o producție industrială suplimentară 
in valoare de 310 milioane lei. Printr-o va
lorificare mai deplină a posibilităților ma
teriale și umane de care dispunem, ne an
gajăm ca pe întregul cincinal să obținem o 
producție suplimentară de 1,8 miliarde lei".

BACĂU
• Dinamism și eficiență în stilul și 
metodele de muncă ale organizații
lor de partid • Economia județului, 
de 2,3 ori mai puternică decît în 1968
• O producție de 5 225 milioane de 
lei realizată pe baza programului

suplimentar
Darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe 

Roșu, prim-secretar al Comitetului județean Bacău 
al P.C.R.. a reliefat pregnant faptul că. în anii actua
lului cincinal, au fost puse în funcțiune 10 noi obiec
tive industriale, iar alte întreprinderi au fost moder
nizate și dezvoltate — ceea ce a făcut ca astăzi eco
nomia județului să fie de 2,3 ori mai puternică de- 
cit in 1968 — subiiniiindu-se. totodată, că există 
toate condițiile ca angajamentul organizației jude
țene de a obține in acest an o producție suplimen
tară în valoare de 600 milioane lei să fie în între
gime materializat.

Situind în centrul dezbaterilor problema descope
ririi de noi rezerve pentru realizarea programului 
suplimentar, aprobat de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. numeroși vorbitori, reprezentind toate dome
niile economiei și vieții sociale — printre care Ion 
Ichim, prim-secretar al Comitetului municipal Bacău 
al P.C.R., Ilarion Botez, directorul întreprinderii 
..Electrocentrale" Borzești. Constantin Pascu. secreta
rul comitetului de partid de la C.P.L. Bacău, scriitorul 
Gheorghe Bălăiță, Maria Amarghiloaiei, președinta 
C.A.P. Itesti — au făcut propuneri pentru folosirea la 
întreaga capacitate a bazei tehnico-materiale moderne 
existente în fiecare întreprindere, aplicarea cu fermi
tate a programelor pentru creșterea productivității 
muncii, promovarea creației tehnice originale. S-a 
subliniat necesitatea desfășurării unei susținute ofen
sive împotriva risipei, pentru asigurarea unui nivel 
calitativ competitiv fiecărui produs. O atenție deose
bită au acordat vorbitorii pregătirii și realizării la 
vreme a noilor investiții, criticind faptul că, din cauza 

unor deficiențe de organizare, 14 obiective industriale 
importante n-au putut fi puse în funcțiune la terme
nele planificate și cerînd organizațiilor de partid, or
ganelor de resort să se ocupe cu mai multă răspun
dere de înfăptuirea la vreme a acestor importante 
obiective economice. Din dezbateri s-au desprins un 
șir de sugestii valoroase cu privire la îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de 
partid, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor în
credințate, un accent deosebit punîndu-se pe dezvol
tarea conștiinței socialiste a tinerei generații, promo
varea în toate sectoarele de activitate a principiilor 
eticii și echității socialiste.

In cuvinte încărcate de o puternică Însuflețire, toti 
cei care au luat cuvintul la conferință și-au expri
mat sentimentele de profundă recunoștință față de 
secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, prin activitatea prodigioasă 
desfășurată în fruntea partidului și statului, a cîști- 
gat pe deplin încrederea nețărmurită și dragostea 
fierbinte a intregii națiuni.

Conferința a adoptat apoi programul de măsuri 
cuprinzând principalele angajamente asumate de or
ganizația județeană de partid. Apelul către toti cetă
țenii județului cu prilejul alegerilor de deputati te 
consiliile populare, precum si mandatul încredințat 
delegatilor la Conferința Națională a partidului.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
LEONTE RAUTU, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. transmițând un cald salut 
conferinței din partea tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Referindu-se la sarcinile ce stau te fata comuniști
lor. a celorlalți oameni ai muncii din județ, vorbito
rul a subliniat importanta concentrării tuturor efortu
rilor pentru îndeplinirea exemplară a planului cinci
nal si a programului suplimentar, făcînd o serie de 
recomandări privind realizarea tuturor obiectivelor 
de investiții la termenele stabilite, promovarea con
secventă a progresului tehnic, accentuarea preocupă
rilor pentru calificarea forței de muncă, sporirea 
substanțială a producțiilor medii în agricultură. Îm
bunătățirea continuă a stilului si metodelor de. 
muncă. în vederea creșterii rolului Conducător al or
ganizațiilor de partid pentru antrenarea tuturor ce
tățenilor la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui 
de-al XI-lea Congres al partidului.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că. in acești primi 
doi ani ai cincinalului revoluției tehnico- 
știintifice. oamenii muncii din județul nos
tru, avindu-i în frunte pe comuniști, au ac
ționat cu însuflețire pentru îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor ce ne stau in față. 
Am realizat în plus, in primele 10 luni ale 
anului, o producție globală suplimentară în 
valoare de peste 550 milioane lei. dînd eco
nomiei naționale însemnate cantități de 
energie electrică, cărbune, țiței, produse pe
trochimice, cherestea, mobilă. Sîntem ferm 
hotăriti ca, prin perfecționarea continuă a 
activității de conducere si organizare a pro
ducției și a muncii, promovarea continuă a 
progresului tehnic, să facem totul pentru a 
realiza prevederile programului suplimentar 
de dezvoltare a economiei naționale si să 
dăm, in această perioadă, o producție peste 
plan in valoare de 5 225 milioane lei. Vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din județul 
Bacău vor depune toate eforturile pentru a 
îndeplini si depăși sarcinile mobilizatoare 
ce ne revin in actualul cincinal, spre binele 
întregului nostru popor, al înfloririi scum
pei noastre patrii. România socialistă",

BIHOR
’! i 'V f'-. j r-

• Caracteristica dezbaterilor: spi
ritul de exigență și responsabilitate 
partinică • în acest cincinal, o pro
ducție industrială suplimentară de 
3,5 miliarde lei • Analiză profundă a 

rezervelor interne
La conferința extraordinară a organizației jude

țene de partid Bihor, darea de seama, prezentată de 
tovarășul Gheorghe Blaj, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a constituit, intr-adevăr, ceea ce 
se poate numi un document de lucru. Infătisind con
cis și dens, cu îndreptățită mindrie, rezultatele eco
nomice bune repurtate de județ in cele 22 de luni 
care au trecut din actualul cincinal — realizarea unei 
producții globale industriale suplimentare de 807 
milioane lei — ea a concentrat atenția conferinței 
spre reliefarea modalităților concrete, practice de în
făptuire a sarcinilor majore care revin bihoreniiOr 
din programul suplimentar de dezvoltare economico- 
socială a tării pentru anii 1976—1980.

Tonul constructiv al dării de seamă a fost preluat, 
și amplificat de participanții la dezbaterile din 
cadrul conferinței. Este semnificativ pentru ilustrarea 
spiritului de responsabilitate partinică, ce a caracte
rizat dezbaterile, faptul că toti cei care au luat cu
vîntul la conferință și-au raportat activitatea fată te 
fată cu orientările si exigentele formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la cele două consfătuiri de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din lumi septembrie, cu 
sarcinile pe care secretarul general al partidului le-a 
trasat colectivelor de muncă din Bihor cu prilejul 
vizitelor de Hicru efectuate ne aceste meleaguri. An
gajamentul potrivit căruia județul Bihor va contri
bui in actualul cincinal cu o producție suplimentară 
de 3.5 miliarde lei la îndeplinirea programului 
suplimentar de dezvoltare economico-socială a tării 
pentru anii 1976—1980. aprobat de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., n-a însemnat pentru participanții la 
conferință doar o cifră globală : fiecare dintre par- 
ticipanții la dezbateri a disecat acest angajament, ra- 
portindu-l la contribuția proprie a colectivelor de 
muncă in numele cărora au luat cuvîntul. Si parti- 
cipantii la dezbateri — printre care : Petru Deme
ter. prim-secretar. al Comitetului municipal de partid 
Oradea. Adalbert Iambor. secretar al Comitetului co
munal de partid Sâcuenl. Emil Mărgtaeanu. directo
rul întreprinderii ..înfrățirea" Oradea. Ana Sându- 
lescu, inspector general școlar al județului Bihor. 
Ludovic Kovacs, președintele consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate maghiară, direc
torul liceului ..Alexandru Moghioros". loan Batal, 
președintele /C.A.P. Giriș. loan Chira. președintele 
comitetului județean de cultură si educație so
cialistă — și-au pus întrebări, au dat sau au căutat 
răspunsuri la ele : cum să gospodărească mai bine in
vestițiile, cum să asigure creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor, cum să determine întărirea ordinii 
și disciplinei, să întărească spiritul de răspundere s' 
exigentă in activitatea fiecărui om al muncii, cum să 
fie organizată mai bine activitatea, cum să fie valo
rificat. cit mai deplin, cadrul organizatoric creat pen
tru afirmarea democrației de partid, a democrației 
muncitorești. Cu deosebit interes a retinut conferința 
acele puncte de vedere si atitudini care vizau inte
grarea tinerelor cadre de muncitori în procesul de 
producție, asimilarea lor de către colectivele de 
muncă, formarea la aceștia a unor deprinderi si a 
unei conștiințe muncitorești înaintate.

Conferința județeană de partid a adoptat apoi 
programul de măsuri si Apelul către toti comuniștii 
si locuitorii județului, a acordat mandat si a Însăr
cinat delegații care vor reprezenta organizația jude
țeană Bihor la Conferința Națională a partidului.

După ce a transmis conferinței un cordial salut 
din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. luând 
cuvintul în încheierea dezba terilor. tovarășul 
JANOS FAZEKAS. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a insistat in mod deosebit 
asupra modalităților practice, concrete prin care or
ganizația județeană de partid Bihor poate să-și ono
reze. în condiții optime, angajamentul suplimentar pe 
care si l-a luat. Vorbitorul a stăruit așupra necesi
tății angajării plenare a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Bihor pentru îndeplinirea rigu
roasă a fiecărei măsuri, punct cu punct — asa cum a 
hotărît conferința județeană — a obiectivelor esen
țiale stabilite de conducerea partidului pentru actua
lul cincinal. In cuvîntul său, vorbitorul a exemplificat 
cu argumente relația dintre munca rodnică a oameni
lor muncii și creșterea, pe această bază, a nivelului 
de trai material si spiritual al întregului popor, re
levând însemnătatea intensificării activității de mo
delare a conștiinței înaintate a celor oe muncesc.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„In numele celor peste 70 000 de comuniști 
și al tuturor oamenilor muncii bihoreni, ro
mâni. maghiari si de alte naționalități, ne 
exprimăm adeziunea totală la întreaga poli
tică internă si externă a partidului si sta
tului nostru. Ne angajăm ca, pină la finele 
actualului cincinal, județul Bihor să dea o 
producție industrială globală suplimentară 
in valoare de 3,5 miliarde lei. să asigurăm 
creșterea continuă a producției agricole, 
dezvoltarea invătămintului, științei și cul
turii. Ne angajăm, mult iubite si stimate 
secretar general, că ne vom mobiliza toate 
forțele. întreaga noastră energie creatoare 
pentru intensificarea activității in toate do
meniile. vom asigura creșterea continuă a 
rolului de conducător politic al organizației 
județene de partid, promovarea unui stil 
de muncă dinamic, revoluționar și eficient, 
creșterea gradului de responsabilitate poli
tică a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii fată de îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, conștienti fiind că in acest 
fel contribuim la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România".

BISTRIȚA- 
NĂSĂUD

• în 9 ani — o creștere de peste 
16 ori • Cele mai mari recolte din 
istoria județului • Educarea tinere
tului — prin muncă și pentru muncă

în darea de seamă prezentată, tovarășul Adalbert 
Crișan. prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a arătat că județul urmează să obțină in ulti
mul an al acestui cincinal, pentru prima oară în isto
ria acestor meleaguri, o producție industrială de peste 
10 miliarde lei, adică de peste 16 ori mai mare decît 
în anul 1968. Vorbitorul a relevat că productivitatea 
muncii în industrie a sporit anul acesta cu mai bine 
de 20 ia sută fată de 1975. iar te agricultură au fost 
obținute cele mai mari recolte din istoria județului. 
Raportorul a înfățișat pe larg activitatea politico-ideo- 
logică a organizațiilor de partid din județ în vederea 
modelării omului nou, a îmbogățirii orizontului său 
spiritual, a educării tineretului in spiritul înaltelor 
virtuți morale caracteristice societății noastre.

Reprezentanți ai comuniștilor de la orașe si sate, 
români, maghiari și germani — printre caro Andrei 
Wetegartner. prim-secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Bistrița. Nastasia Hulpe. muncitoare la 
combinatul de prelucrare a lemnului. Gavril Beșa, 
directorul Grupului de șantiere T.C.I. Bistrița. Titus 
Toncean. președintele C.A.P. Lechinta. Miorița Nagy. 
președinta comitetului județean al femeilor — 
si-au exprimat, te cadrul dezbaterilor. încre
derea nețărmurită în politica profund științifică 
internă si externă a partidului si statului nos
tru. recunoștința fierbinte fată de activitatea neo
bosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dez
voltarea economică si socială a patriei, pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii, pentru promovarea unei poli
tici externe de pace și colaborare cu toate popoarele 
lumii,

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județ, ei s-au angajat să-și multiplice eforturile 
in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan, 
pentru creșterea calității produselor, pentru realizarea 
unei producții suplimentare cit mai substanțiale. Au 
fost subliniate eforturile oamenilor muncii pentru 
realizarea integrală a tuturor investițiilor, premisă 
necesară a dezvoltării în continuare a județului 
intr-un ritm susținut. Totodată, participanții la dis
cuții au criticat o serie de neajunsuri manifestate in 
activitatea organizațiilor economice, indicînd mijloa
cele de îndreptare a acestora. De o atenție deosebită 
s-au bucurat problemele întăririi continue a organiza
țiilor de partid te vederea creșterii rolului lor condu
cător in întreaga activitate economico-socială si 
educativă.

Participanții au adoptat apoi programul de măsuri 
al conferinței organizației județene de partid. Apelul 
către toti comuniștii, către toti cetățenii județului 
privind tetimpinarea cu. noi succese a Conferinței 
Naționale a partidului, a alegerilor de deputati pen
tru consiliile populare, mandatul încredințat delega
tilor la Conferința Națională a partidului.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul 
VASILE PATILINET. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. care a trans
mis participanților un salut tovărășesc din partea 
secretarului general al partidului. Insistînd asu
pra imperativului de a mobiliza toate rezervele pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și 
realizarea unor însemnate producții suplimentare, 
vorbitorul a subliniat in mod deosebit necesitatea 
unei cit mai eficiente folosiri a bazei materiale de 
care dispune județul Bistrița-Năsăud, beneficiar al 
unor fonduri de investiții deosebit de mari, astfel 
incit volumul producției industriale a acestuia să 
marcheze o depășire substanțială a celpr 10 miliarde 
lei prevăzute pentru ultimul an al cincinalului. In 
spiritul chemărilor și indicațiilor secretarului general 
al partidului, vorbitorul a relevat însemnătatea acti
vității organizațiilor de partid pentru educarea tine
rei generații, a tuturor cetățenilor prin muncă și 
pentru muncă, în spiritul Codului etic.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Inscriindu-ne în ritmurile înalte prevăzu
te de actualul cincinal, urin efortul tinerei 
clase muncitoare de ne aceste meleaguri, 
volumul producției industriale globale a 
crescut în 1976 cu 26,5 la sută, iar in acest 
an — cu 21 la sută, inregistrindu-se spo
ruri deosebite in industria constructoare <le 
mașini, textilă, de prelucrare a lemnului, 
in minerit etc., in condițiile îmbunătățirii 
continue a calității produselor, redu
cerii cheltuielilor materiale, creșterii c- 
ficientei economice si diversificării produc
ției de export. Pe baza acestor rezultate 
sint create condițiile ca. pină la finele ac
tualului cincinal, să realizăm o producție 
industrială suplimentară de circa 700 mi
lioane tei. adueîndu-ne astfel contribuția la 
eforturile întregului popor de a realiza in
tegral si de a depăși prevederile planului 
cincinal. Situind in mod neabătut in centrul 
preocupărilor noastre realizarea mărețului 
program de investiții, ce întrece ca volum 
tot ce s-a înfăptuit vreodată ne aceste pla
iuri, vă putem raporta că in acești doi ani 
înfăptuim un volum de lucrări aproape egal 
cu cel din întregul cincinal precedent, pu- 
nind un accent deosebit oe obiectivele in
dustriale. construcțiile de locuințe, obiective 
social-eulturale".

BOTOȘANI
• Ritmul mediu anual de creștere a 
producției industriale, în primii doi 
ani ai cincinalului — 20,5 la sută
• Preocupare stăruitoare pentru 
cultivarea atitudinii noi, socialiste 
față de muncă *1,5 miliarde lei pro
ducție industrială peste prevederile

planului cincinal
în darea de seamă, prezentată conferinței de tova

rășul Petre Duminică, prim-secretar al comitetului 
județean al P.C.R., un loc central l-au ocupat pro
blemele esențiale ale activității desfășurate de orga

nele și organizațiile de partid pentru traducerea in 
viață a sarcinilor din primii doi ani ai cincinalului, 
conturindu-se, de asemenea, măsurile întreprinse pe 
plan organizatoric și politico-educativ în vederea rea
lizării in cele mai bune condiții a planului de dez
voltare economico-socială, in profil teritorial, pentru 
perioada 1978—1980. a ridicării acestor străvechi me
leaguri românești pe trepte tot mai înalte de propă
șire economică si culturală.

Așa cum s-a subliniat în cadrul dezbaterilor, în 
perioada 1976—1977, producția industrială a județului 
înregistrează un ritm mediu anual de creștere de 20,5 
la sută, față de 15,2 la sută, cit fusese prevăzut prin 
planul cincinal, obținîndu-se o producție suplimen
tară de peste 680 milioane lei. Totodată, conferința 
a relevat că, datorită modernizării și concentrării 
producției agricole, preocupării pentru aplicarea noi
lor cuceriri ale științei, județul a obtinut importante 
succese în sporirea producțiilor la hectar și dezvol
tarea șeptelului de animale.

Numeroși vorbitori — activiști de partid, oameni ai 
muncii din. industrie și agricultură. Drtetre care 
Dumitru Marin, prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid Botoșani, teg. Augustin Cordos. direc
torul întreprinderii textile „Moldova". Vasile Focșa, 
președintele C.A.P. Miorcani, Dumitra Prodan, 
maistru, secretar al comitetului de partid de la ..Elec
trocontact". Virginia Isac. secretar adjunct al comite
tului comunal de partid Avrămeni. Victor Pata, 
judecător, președintele asociației juriștilor, filiala 
Botoșani. Elena Olteanu. președinta comitetului 
județean al femeilor — au accentuat, in intervențiile 
lor, asupra necesității ca organizațiile de partid să se 
preocupe mai mult de cultivarea largă a atitudinii 
noi. socialiste față de muncă, de care depinde decisiv 
solutionarea unor probleme importante ca ridicarea 
indicelui de utilizare a timpului de lucru, micșorarea 
volumului de cheltuieli materiale, concentrarea efor
turilor pentru realizarea întocmai a planului de in
vestiții. sporirea continuă a potențialului productiv al 
pămintului. îndeosebi prin sisteme de irigații mari, 
prin lucrări de combatere a eroziunii solului, pita 
fertilizarea a cel puțin 20 mii hectare anual.

Conferința a evidențiat cu putere voința neclintită 
a oamenilor muncii botoșăneni de a înfăptui întocmai 
prețioasele indicații concrete pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a dat cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate aici cu mai puțin de două luni in 
urmă, reliefind rolul deosebit al secretarului general 
al partidului in ridicarea la o nouă viață a acestor 
străvechi plaiuri românești.

Conferința a adoptat în unanimitate Apelul către 
toti comuniștii, către toti oetătenii județului cu pri
lejul alegerilor de deputati. în consiliile populare mu
nicipal. orășenești si comunale de la 20 noiembrie 
1977, mandatul pentru delegații aleși la Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român, precum și 
programul de măsuri al conferinței extraordinare a 
organizației județene Botoșani a P.C.R.

Tovarășul EMIL DRAGANESCU. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. a trans
mis conferinței un cald salut din partea secretarului 
general al partidului. Vorbitorul a subliniat succe
sele obținute de organizația județeană de partid, 
de oamenii muncii botoșăneni. a stăruit. în 
lumina exigentelor exprimate de recentele docu
mente de partid, asupra necesității de a se ac
ționa cu mai multă perseverentă pentru studierea 
aprofundată a tuturor posibilităților si rezervelor de 
care dispune județul în scopul valorificării lor su
perioare. încadrarea ân continuare în ritmurile înalte 
prevăzute, astfel incit, la sfirsitul anului 1985. in
dustria județului să atingă un nivel de cel puțin 18 
miliarde lei producție. O atenție deosebită a acor
dat vorbitorul intensificării activității organizațiilor 
de partid în domeniul educației politice, al formării 
fiecărui cetățean. Îndeosebi a fiecărui tânăr, spre a 
deveni cu toții revoluționari înflăcărați, devotați fără 
preget cauzei socialismului si comunismului.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ; 
„Angajați cu toate forțele în înfăptuirea 
prevederilor actualului cincinal, vă rapor
tăm cu bucurie, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. faptul că in . ju
dețul Botoșani sarcinile de plan in indus
trie pe primii doi ani ai cincinalului se 
îndeplinesc cu succes si că. pină in anul 
1980, producția noastră suplimentară va 
atinge o valoare de un miliard și jumătate 
lei. Sintem insă conștienti că avem încă 
însemnate rezerve materiale și umane ne
valorificate. de aceea vom acționa cu ho- 
tărîre — asa cum ati indicat dumneavoastră 
— pentru ca fiecare mașină și utilaj, fiecare 
suprafață productivă să producă mai mult 
și fiecare leu să fie cheltuit cit mai eco
nomicos. Vă încredințăm, tovarășe secretar 
general, că vom acționa cu nesecată ener
gie. cu pasiune revoluționară, cu dîrzenie 
comunistă, pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ee ne revin din Programul parti
dului. a hotăririlor ce vor fi adoptate de 
Conferința Națională si care vor Însemna 
noi nași ne drumul ridicării României pe 
trepte tot mai inalte de progres si civili
zație".

BRĂILA
• întărirea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid — obiectiv cen
tral al muncii de partid • Prevede
rile cincinalului vor fi realizate cu 
două luni mai devreme • Prioritate 

indicatorilor de eficiență
O aprofundată dezbatere de lucru, o exigentă ana

liză sub ideea de frontispiciu că „binele" poate și 
trebuie să facă loc „mai binelui" — așa s-ar putea 
caracteriza desfășurarea conferinței extraordinare a 
organizației județene de partid Brăila, oglindită in 
primul rind în darea de seamă prezentată de primul 
secretar al comitetului județean, de partid, tovarășul 
Dumitru Bălan. Pornind de la succesele înregistrate 
— in 1976 industria județului a obtinut o producție 
globală de peste 12 miliarde lei. depășind prevede
rile planului — s-a insistat asupra mijloacelor 
concrete pentru a se devansa cu două luni înfăp
tuirea prevederilor cincinalului. Prin această prismă 
a fost abordată o gamă largă de probleme — toate 
avînd ea factor comun perfecționarea muncii politico- 
educative si organizatorice de partid.

în cadrul discuțiilor, un șir de vorbitori — între care 
tovarășii Ștefan Gheorghiță, directorul întreprinderii 
„Laminorul", Barbu Filița, textilistă, secretara comi
tetului de partid al întreprinderii de confecții. Nico
lae Mocanu, director general al Centralei industriale 
de celuloză și hîrtie, Ștefan Arghir, secretarul comi
tetului de partid de Ia Combinatul de prelucrare a 
lemnului. Mihai Moraru. directorul întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul", și alții — au abordat în spirit 
critic și autocritic, făcînd un șir de propuneri con
crete, probleme privind creșterea productivității 
muncii, îndeplinirea planului la toți indicatorii pro
ducției fizice, creșterea calității și competitivității 
produselor, extinderea progresului tehnic, reducerea 
consumurilor specifice și valorificarea mai judicioasă 
a materiilor prime. De asemenea, a polarizat atenția 
vorbitorilor cerința lichidării unor restanțe la inves
tiții, întăririi conlucrării dintre proiectant, construc
tor si beneficiar. „Anul acesta, condițiile climatice au 
fost vitrege pentru agricultura județului, dar noi, co
muniști fiind, nu trebuie să explicăm totul prin fac
torii obiectivi ; putem și trebuie să realizăm mai 
mult" — aceasta a fost ideea centrală care a străbă
tut intervențiile unor vorbitori ca Emil Bălăuță, di
rectorul direcției agricole județene, Comănescu Ion, 
directorul S.M.A. Dudești, Aurel Ciocan, secretar al 
Comitetului comunal de partid Ianca. precum si 
Gheorghe David, directorul I.A.S. Urleasca. unitare 
ce a lansat chemarea la intreeere către toate 
I.A.S.-urile cerealiere si zootehnice si care si-a înde
plinit si depășit pină acum angajamentele, nrooumn- 
du-si să obțină anul viitor producții de 10 000 kg po
rumb la hectarul irigat. 6 000—6 500 kg griu la hec
tar. 5 000 litri de lapte de la fiecare vacă furajată.

în cadrul conferinței s-au relevat, totodată, re
zultate si preocupări in domeniul educării tineretu
lui. participanții Ia dezbateri relevînd succesele obți
nute prin creșterea forței de influențare a colecti
velor de muncă.

Apelul conferinței județene de partid către toti co
muniștii. către toti cetățenii județului Brăila cu pri
lejul alegerilor de deputati de la 20 noiembrie, pro

gramul de măsuri practice, economico-oolitioe. adop
tat in unanimitate, precum si mandatul incredintat 
delegatilor la Conferința Națională a partidului au 
demonstrat hotărîrea fermă de nezdruncinat a comu
niștilor. a tuturor cetățenilor din județul Brăila de a 
asigura înfăptuirea programelor de înflorire a tuturor 
zonelor și localităților, de dezvoltare economico-so- 
ciailă accelerată a întregii tari.

Transmitted conferinței, tuturor oamenilor muncii 
din județ un călduros salut din partea conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu — salut 
ne care participanții l-au receptat cu vibrantă însu
flețire — a luat apoi cuvîntul tovarășul GHEORGHE 
CIOARA, membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. Vorbitorul a înfățișat un 
sugestiv tablou al rezultatelor generale obținute ca 
urmare a orientărilor rodnice ale Congresului al 
XI-lea. subliniind necesitatea folosirii mai intense a 
capacităților de producție, promovării progresului 
tehnic si creșterii mai accentuate a productivității 
muncii, potrivit exigentelor programului suplimen
tar de dezvoltare a economiei naționale, care va fi 
adoptat de ‘Conferința Națională a partidului. înfăp
tuirea marilor obiective ale cincinalului este strâns 
legată de creșterea rolului conducător al partidului — 
a spus în încheiere vorbitorul ; exigențele ■ condu
cerii științifice impun statornicirea unui stil de mun
că dinamic, eficient, bazat pe deplasarea centrului 
de greutate al activității de partid în unitățile de 
producție.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
Exprimind hotărîrea comuniștilor si tuturor 
oamenilor muncii din județul Brăila de a 
realiza o producție peste plan de 3,1 mili
arde lei, în telegramă se arată că stau che
zășie. în acest sens, rezultatele obținute 
pină in prezent : planul producției globale 
ne 10 luni a fost îndeplinit in proporție de 
101 la sută, depășirea însumînd 118 milioane 
lei ; cheltuielile materiale au fost redu
se cu 4,4 lei la 1 000 lei productic-marfă, 
pe această bază înregistrîndu-se econo
mii de 211 tone metal. 20 300 tone combusti
bil conventional. Eforturile oamenilor mun
cii din agricultură se concretizează in li
vrarea la fondul central al statului a 303 100 
tone cereale. 225 000 tone sfeclă de zahăr, 
61 900 tone carne si 758 000 hl lapte. „Ne 
angajăm — se spune în încheierea telegra
mei — să muncim cu energie si dăruire, cu 
întreaga noastră pricepere, pentru îndeplini
rea integrală a planului pe 1977, pentru pre
gătirea producției anului viitor, pentru 
realizarea, în cele mai bune condiții, a com
plexului de măsuri privind edificarea acce
lerată a societății noastre socialiste".

BUZĂU
• Angajamentul anual a fost înde
plinit • Peste prevederile cincinalu
lui actual — o producție suplimentară 
de 3,2 miliarde lei • Atenție deose
bită întăririi muncii politico-educa

tive în rîndurile tineretului
Prezentând. în deschiderea lucrărilor conferinței ex

traordinare a organizației județene de partid Buzău, 
darea de seamă, tovarășul Ttidor Postelnicu. prim- 
seeretar al comitetului județean de partid, a relevat 
rezultatele remarcabile obținute în industrie, agri
cultură. in celelalte domenii, de oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri. Totodată, s-a subliniat că pen
tru inlătpnaițja unor neajunsuri . ^existente organele 
si organizațiile de partid sinit chemate să militeze cu 
mai multa fermitate, astfel incit eficienta muncii no- 
litico-organizătorice Să*'se regăsească mai pregnant 
în întreaga activitate de îndeplinire a sarcinilor de 
dezvoltare economico-socială a județului.

Reliefind eforturile susținute depuse de cei peste 
65 000 de comuniști, de toti cei ce muncesc din ju
deț in realizarea, in primele zece luni ale anului, a 
ițnei producții industriale suplimentare de 420 mili
oane lei. indeolinindu-se astfel angajamentul anual, 
participanții la dezbateri — printre care Stan Cazan, 
maistru, secretar al comitetului de partid de la în
treprinderea de sârmă si produse din sârmă. Con
stantin Radoslav, secretarul comitetului comunal de 
partid, primarul comunei Zărnești. Catita Teodoreanu. 
muncitoare, secretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de confecții Rm. Sărat. Andrei Gabu- 
ră. sef de fermă la întreprinderea agricolă de stat 
Stilou. Gheorghe Nicolae. prim-secretar al comitetu
lui municipal de partid Buzău. Stela Chioveanu, 
prim-secretar al comitetului județean U.T.C.. Nicolae 
Costache, directorul întreprinderii forestiere de ex
ploatare Nehoiu. — au arătat că realizările de 
pină acum puteau fi si mai mari, dacă în 
fiecare colectiv de muncă s-ar fi acționat cu efi
cientă sporită pentru valorificarea rezervelor existen
te de creștere a producției si productivității muncii, de 
introducere pe scară largă a progresului tehnic, de 
reducere a cheltuielilor materiale, a consumurilor de 
energie si combustibil. Au fost făcute numeroase pro
puneri prin care vorbitorii au adus în prim-planul 
preocupărilor imediate si de perspectivă soluții con
crete vizînd îmbunătățirea continuă a nivelului teh
nic si a calității produselor. întărirea ordinii si dis
ciplinei. folosirea integrală a capacităților de produc
ție si a timpului de lucru. Conferința a subliniat, de 
asemenea, necesitatea inițierii de acțiuni politice si 
organizatorice mai eficiente, care să asigure. în con
tinuare. creșterea rolului conducător al organelor si 
organizațiilor de partid în întreaga viată economică 
si socială a județului, antrenarea tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea si înfăptuirea deciziilor, la fo
losirea metodelor moderne de organizare si condu
cere a producției si a muncii. O atentie deosebită 
s-a acordat întăririi muncii politico-ideologice în rân
durile tineretului, intensificării propagandei juridice 
pentru cunoașterea si respectarea legilor tării.

în unanimitate, participanții au aprobat programul 
de măsuri al conferinței extraordinare a organizației 
județene Buzău a P.C.R.. Apelul conferinței către 
toti cetățenii județului si mandatul încredințai de 
conferință delegatilor aleși pentru Conferința Na
țională a partidului.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a transmis conferinței un călduros salut 
din partea conducerii partidului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Apreciind spiritul de res
ponsabilitate și exigență comunistă în care s-au des
fășurat dezbaterile, vorbitorul a arătat că organele 
și organizațiile de partid, consiliile populare, con
ducerile unităților economice și sociale trebuie să 
acționeze mai hotărît pentru a-și perfecționa stilul 
și metodele de muncă, să întreprindă măsuri con
crete pentru îndeplinirea întocmai a tuturor sarci
nilor mari și complexe, care stau în fața județului în 
acest cincinal. în continuare. vorbitorul a insistat 
asupra necesității generalizării experienței înaintate 
în industrie, pe șantierele de investiții, în agricul
tură, în toate domeniile. O contribuție importantă la 
creșterea eficienței intregii activități poate și trebuie 
s-o aducă munca politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Mărețele Înfăptuiri ale oamenilor muncii 
din județul nostru, obținute mai cu seamă 
după Congresul al IX-lea al partidului, sini 
nemijlocit legate de prețioasele indicații si 
orientări pe care dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe secretar ge
neral, ni le-ati dat cu prilejul vizite
lor de lucru in județul nostru — mo
mente de excentională însemnătate, care au 
mobilizat întregul potential uman si tehnic 
la înfăptuirea sarcinilor ce ne revin. In 
cincinalul actual, colectivele de muncă, sub 
conducerea organelor si organizațiilor de 
partid, si-au concentrat forțele pentru a 
realiza, la sfirsitul anului 1980, o produc
ție globală industrială de peste 20 miliarde 
lei. dublu fată de anul 1975, ceea ce repre
zintă mai mult decît nivelul atins în în
treaga istorie a județului Buzău. In actua
lul cincinal, ne-am angajat să realizăm su
plimentar o producție globală industrială de 
3.2 miliarde lei, aducindu-ne, în acest fel. și 
noi contribuția la înfăptuirea programului 
suplimentar de dezvoltare economico-so
cială a României pe perioada 1976—1980“.
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• E ora începerii muncii — într-o mare uzină, intr-o mină, intr-un 
institut de cercetări sau la o cooperativă agricolă de producție. Oa
menii vin cu graba celor responsabili de îndeplinirea îndatoririlor lor 
și, din zeci de părți, se aude: „Bună dimineața, tovarăși!“ • Asistăm 
la momentul in care un colectiv debutează în munca pentru îndepli
nirea unei noi și importante atribuții: „Succes deplin, tovarăși!“ — 
iată formula, devenită deja obișnuită, de pornire la drum. « Este 
de rezolvat o problemă mai delicat umană — mai mulți colegi s-au 
aplecat asupra cazului, toți simt că e nevoie de o judecată profund 
omenească, plină de responsabilitate: „Să discutăm ca intre tovarăși...** 
• Un om a trecut peste un necaz personal, a învins și explicația lui 
e simplă: „Am apelat la tovarășii mei; m-am bizuit pe sprijinul 
lor“. • După o confruntare in care a fost nevoie de efort, curaj, unire 
de forțe, se stringe mina celor merituoși : „Vă adresăm felicitarea 
cea mai caldă : v-ați comportat ca niște adevărați tovarăși !“.

zată pe raționamentele cele mai 
profunde :

„într-o societate în care au dispă
rut diferentele esențiale sub raportul 
proprietății, retribuției, al raportului 
dintre munca fizică si cea intelec
tuală, dintre sat si oraș, in care se 
formează si se dezvoltă un om nou.

și. de asemenea, tînărul care. încă 
din anii de cind a intrat la „cămin" 
sau la scoală s-a adresat celorlalți 
numai prin expresia „tovarășe**.

într-adevăr, două lumi, total dife
rite. cea de altădată si cea de azi. 
se despart — in esența lor — prin 
două cuvinte.

va adopta mai tirziu mișcarea noas
tră muncitorească, ideea tovărășiei 
dintre cei multi, a luptei lor unite 
pentru construirea unei alte lumi — 
a dreotătii — o intuise exact nrivin- 
du-i si ascultîndu-i filozofind pe acei 
„copii săraci" ai „plebei proletare". 
„Faceți, zicea el. ca-n astă lume să

...Asemenea expresii, formule ale 
apelativelor utilizate in cadrul rela
țiilor cotidiene dintre cetățenii noș
tri. ne-au venit, desigur. în minte 
tuturor atunci cind secretarul general 
al partidului, omul căruia îi aparține 
expresia ,.a fi comunist de omenie'*, 
a luat inițiativa ca. în baza nivelului 
înalt de dezvoltare a societății noas
tre socialiste, pornind de la princi
piile eticii si echității care o guver
nează, să depășim formulele desuete, 
necorespunzătoare ale trecutului și
— în toate ocaziile, in toate situațiile
— să ne adresăm unul altuia numai 
cu formula tovarășe.

Votarea de către Marea Adunare 
Națională a unei legi speciale in 
acest sens are darul de a trezi in 
inimile noastre vibrația unei mari 
emoții : cind. oare, s-au mai pus în 
discuția celor mai înalte foruri ale 
națiunii cuvinte si expresii de uz 
atit de general ? Sigur este că două 
dintre aceste foarte rare ocazii • ne 
sint deosebit de dragi. Una a avut

loc acum un veac, atunci cînd repre
zentanții poporului trebuiau să ho
tărască asupra denumirii pe care 
urma s-o poarte patria noastră, de
venită una. liberă si independentă. 
Atunci s-a oficializat numele Româ
nia. Al doilea moment memorabil pe 
care-1 cităm s-a petrecut cu numai 
doisprezece ani în urmă. cînd. de la 
tribuna Marii Adunări Naționale, 
președintele de azi al tării, doar de 
citeva luni conducător al partidului 
pe atunci, propunea ca. odată cu 
adoptarea unei noi Constituții, pa
tria noastră să se numească Repu
blica Socialistă România.

Legea cea nouă, privind normele 
de adresare între cetățenii tării noas
tre. lege votată cu citeva zile în 
urmă, se află în directă legătură cu 
această schimbare de esență produsă 
în viata României., marele număr 
de scrisori si telegrame adresate C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceausescu, exprimînd direct si ple
nar larga adeziune a ponorului, ba

Tovarăși sîntem,
tovarăși ne numim!
cu o conștiință înaintată, relațiile 
cotidiene dintre oameni au căpătat 
un conținut nou. ce impune utilizarea 
unor cuvinte care să reflecte in mod 
adecvat aceste transformări înnoi
toare".

Nu este vorba, deci, doar de schim
barea unor expresii în sine. Si ade
vărul acesta il cunosc bine atît mun
citorul, cit și omul de știință, lucră
torul ogorului, ca și medicul sau 
poetul, activistul de partid pentru 
care în anii grei ai trecutului cuvîn- 
tul tovarăș însemna idealul însuși al 
6ocietătii noi pentru care lupta, ca

Deschidem cartea celui mai mare 
poet al României si iată că Eminescu 
însuși se exprima, in cuvinte răsco
litoare, prin versurile unui celebru 
poem scris la 1 decembrie 1874. cu 
privire la „orînduială cea crudă și 
nedreaptă", orînduiala burgheză, cea 
care — prin puterea averilor — ii 
împărțea pe oameni în „mizeri" (cei 
multi) si „bogati" (cei putini) ; în 
supusi si impărati ; in proletari și 
domni. Dar np luptaseră, oare, Doja, 
Horea. Ianeu. Tudor contra „dom
nilor asupritori" ? Iar dacă Eminescu 
nu folosea direct cuvîntul pe care-1

aibă parte dreaptă / Egală fiecare, și 
să trăim ca frați !“.

Sentimentul de tovărășie descinde, 
într-adevăr. de pe flamurile fraterni
tății, are ca țel ideea de egalitate, 
dar a fost mult îmbogățit crin sen
sul totalei solidarități pe care l-au 
adus comuniștii, cel care știau mai 
bine ea oricine că „flamura cea roșă, 
cu umbra-i de dreptate", „sfințește a 
ta viată de tină si păcate", cum zise
se Eminescu însuși, si care chemau 
masele largi la o luptă conștientă, 
pătrunsă de spirit si patos revoluțio
nar, constructiv.

Acuzat ca ilegal — în anii de 
dinainte de Eliberare — cuvintul 
tovarăș era pus in fruntea afișelor 
ce chemau la luptă ; era rostit in 
surdină, la întruniri conspirative ; 
ori era declamat, cu putere de tunet, 
la adunările sau demonstrațiile unde 
nimic nu mai era de pierdut și se 
mergea cu piepturile dîrze în fața 
gloanțelor ucigașe.

Citim argumentele cu care isl 
însoțesc oamenii muncii, cei care se 
adresează direct conducerii partidu
lui sau prin intermediul paginilor 
„Scînteii". al altor publicații, teme
iurile adeziunii lor și înțelegem, 
într-adevăr. că in hotărirea de gene
ralizare a acestei formule de adresare 
între cetățenii tării noastre intră ra
țiuni de esență. Ce altceva decit to
varăși putem fi noi. care „sîntem 
egali prin poziția pe care o avem tată 
de mijloacele de producție si prin 
întreg ansamblul de raporturi inter- 
umane consfințite în Constituția tă
rii" ? Azi. noi toti avem in deplină 
proprietate si răspundere bogățiile 
tării, sintem cel mai directi bene
ficiari ai lor si ai muncii noastre, to
varăși cu drepturi si datorii egale 
față de patrie, partid si popor.

Astfel, generalizarea apelativului 
de tovarăș — scria unul dintre mun
citorii bucuresteni — se constituie, 
practic. într-un factor de propagare 
a noilor relații care se cer încetă
țenite între toți comuniștii, între toți 
oamenii muncii.

O mare realitate, care impune o 
măsură firească, si de la care nu se 
poate pretinde vreo derogare.

Ultimele argumente ale distanțării

de cei multi prin cuvîntul „domnule" 
căutau puncte de sprijin în nivelul 
diferențiat de cultură, de instrucție, 
de civilizație al unora, fată de ma
joritatea populației. Domnul, îsi jus
tificau unii folosirea termenului 
vechi de adresare, nu mai este as
tăzi un proprietar, dar este un om 
bine crescut, un om educat. Respin
ge însă cuvintul tovarăș acele cali
tăți — civilizația, manierele, buna 
creștere ? N-ar fi absurd să se pre
tindă așa ceva 1 Nu sint toti copiii 
tării, azi. cu acces direct si egal la 
carte, la cultură, la instrucție ? Nu 
participă toți cetățenii, in mod soli
dar. la obținerea tuturor bunurilor 
care fac binele vieții noastre ? De 
unde, dar, justificarea ideii de dife
rențiere intre noi ? Și nu e, oare, 
cuvîntul tovarăș cel ma) apt să ex
prime acest înalt si drept nivel de 
egalitate ?

In aceasta rezidă, de fapt, și sen
sul profund revoluționar al măsurii 
adoptate : ea vine să contribuie la o 
si mai bună clarificare a relațiilor 
dintre toti cetățenii in societatea ro
mânească contemporană, societate 
care, preluînd un vis — frumos ex
primat de Mihai Eminescu — are 
scopul ca. prin alăturarea unor alte 
șl numeroase măsuri adoptate în 
numele celei mai înalte drentăti so
ciale. să spele si „de pe pietre", 
adică din rămășițele trecutului, pină 
si ultima „urmă sclavă".

Și să deschidă, astfel, calea spr 
cea mai dreaptă și mai umană lume 
— societatea comunistă.

Euqen FLORESCU

EXCELENT COLECTIV!
Iată citeva din motivele 

care mă fac să am o stimă 
deosebită față de muncito
rii întreprinderii de rul
menți din Alexandria: in
tr-un oraș fără industrie 
pină de curînd, fără tradi
ție muncitorească, ei s-au 
ambiționat să invețe me
serii pretențioase in timp 
record; roadele muncii lor 
sint apreciate la noi și in 
alte 40 de țări; din rîndul 
lor s-au impus mulți ino
vatori și raționalizatori; au 
o prezență activă in viața 
orașului etc.

Dar n-am să folo
sesc aici vorbe mari, 
dimpotrivă, am să trec la 
obiecții, fiind convins că 
oamenii atit de stăpini pe 
convingerile lor știu să le 
primească, să le priceapă. 
Poate că nici nu sint o- 
biecții, ci probleme, mai 
mult sau mai puțin spinoa
se, ce se fac remarcate in 
amplul proces de formare 
a unui detașament munci
toresc; de aspecte — aș 
zice practice, ale educației 
muncitorești.

La directorul întreprin
derii, inginerul Florea 
Marin, vine in audien
ță un muncitor tinăr. 
Mie mi-au dat, la început, 
un apartament de două 
camere, că am soție și 
copil. Acum, după trei 
ani vechime, vă rog să-mi 
repartizați un apartament 
de trei camere... Și omul 
întinde hîrtia, spre aproba
re. Inginerul Florea Marin 
a studiat la Iași, a ajuns la 
Brașov, șef de secție la în
treprinderea de rulmenți, 
din ianuarie este director 
aici. Ascultă si nu pricepe : 
omul ăsta este un foarte 
bun meseriaș; după trei ani 
de meserie, vrea un aparta
ment de trei camere; după 
patru sau cinci ani, cite 
camere o să vrea? Direc
torul scoate o listă cu cei 
care își așteaptă rindul la 
locuințe, intr-un oraș care 
abia acum se modernizează.

omul acesta a ajuns un me
seriaș de nădejde — mai 
are de făcut un pas pină 
să ajungă și un muncitor 
de nădejde. N-aș spune că 
a venit la uzină numai cu 
interesul lui; dar s-a gîndit 
mai mult la el. si încă se 
mai gîndește; a fost obișnuit 
să se descurce pe cont 
propriu, in afara unui co
lectiv. Directorul întreabă: 
Cîți te-au ajutat să înveți 
meseria? Cîți te-au ajutat 
în alte împrejurări? Cine 
s-a ingrijit să-ți dea casă, 
creșă pentru copil? Cam 
mulți, mulți 1 recunoaște

o dată de ce o mașină nu 
trebuie să meargă în gol. 
Mă luasem și eu cu gîndu- 
rile, se scuză tînărul, je
nat. Despre ăsta se știe 
că-i îndrăgostit pină peste 
poate. Numai că, în timpul 
lucrului, nici măcar îndră
gostita nu beneficiază de 
un statut aparte... Florea 
Ungheatiu, secretarul comi
tetului de partid, întîlnește 
în curte un tînăr. De ce nu 
ești in secție, de ce nu 
lucrezi? Păi, mă duc dinco
lo, că am un consătean, să 
mai vorbim și noi... E cît 
se poate de nedumerit că

i-au rupt turta, știți ce-a 
ales ? Mărgele, cercei și 
o lingură. Femeie, nu-i 
place școala... Sint tare 
curios ce-o s-aleagă Măn- 
dița! Directorul notează: 
De discutat in colectiv 
despre moț, preziceri, su
perstiții, de adus profesori, 
specialiști... Omul ăsta, 
foarte bun meseriaș, trăind 
intr-un oraș în plină pre
facere, construind el insușl 
viitorul lui și al copiilor 
lui, încă mai crede că vii
torul lui Vasilică și-ai Măn- 
diței este hotărît de o- 
biectele pe care aceștia (la

Dar în carnetul de notițe al directorului întreprin
derii veți găsi înscrise alături de problemele produc
ției și citeva mai aparte : de discutat despre... tăiatul 
moțului și alte superstiții, despre cei opt Dumitri și 
Dumitre care au părăsit lucrul să-și serbeze ziua etc.

Crezi că ai prioritate față 
de tovarășii dunutale? Nu, 
sigur că nu, eu stau bine,
insă mă gindeam că dacă 
am vechime... așa mi-au 
zis alții... în numai trei ani,

omul. De fapt, un întreg 
colectiv i-a sărit în ajutor, 
încadrarea in colectivul 
uzinei, Împletirea interesu
lui personal'cu cel general, 
cu prioritatea interesului 
general in unele situații, 
promovarea unor relații cu 
adevărat muncitorești — 
sint și aici, la rulmenți, 
probleme esențiale, in a- 
tenția tuturor.

Curge uleiul 1 se alar
mează un maistru, al 
să distrugi mașini. Tină- 
rul muncitor (printre pri
mii la examenul de cali
ficare) e puțin nedumerit: 
curge, dar mă gindeam... 
Nu 1 se pare că asta ar fi 
o nenorocire, din atitea 
mașini curge uleiul — cînd 
veneau la noi cu tractoa
rele, mai tot timpul curgea 
ulei din ele... Sigur, inter
vine, ia măsuri, iși reglează 
mașina. Acum, stai cu el 
și explică-i pe îndelete că 
asta-i o mașină ultramo
dernă, de mare productivi
tate și care necesită o în
grijire exemplară. Merge 
mașina in goi I observă un 
alt maistru. Tînărul munci
tor a ieșit din secție să se 
răcorească. Este adus: acum, 
stai cu el și explică-i incă

i se cere să se-ntoarcă la 
lucru; e chiar jignit. Dar 
ml-e consătean și am să-i 
spun ceva... Dacă se află 
.in. sat că nu m-ați lăsat 
să discut cu el, rid oame
nii de mine. In satul lui, 
cind ai chef să mai schimbi 
o vorbă cu cineva, lași 
totul la o parte și te duci 
s-o schimbi. Acum, stai și 
explică-i și ăstuia ce în
seamnă munca dintr-o uzină 
modernă, cu plan de pro
ducție, ritmicitate etc.

Tovarășe director, vă rog 
să-mi dați două zile libere, 
că trebuie să-i rupem turta 
lui Măndița. Și se constată 
că directorul nu prea știe 
ce înseamnă aia să rupi 
turta. Asta-i la fete, așa 
se zice. La băieți se taie 
moțul. Și omul e pus pe 
vorbă, nu se dă bătut, e 
ceva foarte important, nu 
e numai petrecere, acum 
se vede și viitorul... în 
urmă cu trei ani, cînd i-au 
tăiat moțul lui Vasilică, 
i-au dat și tava cu obiecte, 
s-aleagă trei obiecte — și 
ce credeți că a ales băiatul? 
O carte, o șurubelniță și 
un compas. Din ăsta iese, 
sigur, inginer. In schimb, 
fetița unui prieten, cind

un an de viață) le aleg de 
pe o tavă...

Dar să ne oprim aici cu 
exemplele: pentru condu
cerea întreprinderii, comi
tetul de partid, pentru toți 
muncitorii de bază pro
blema numărul 1 este aici 
formarea, închegarea co
lectivului muncitoresc, e- 
ducarea tuturor in spirit 
muncitoresc. Constatarea 
care se impune: avem de-a 
face cu oameni foarte buni, 
sirguincioși, ințelegâtori, 
receptivi — și care se 
dezbară, treptat, de Vechi 
mentalități, de un fel de a 
gindi străin colectivului 
muncitoresc. Este nevoie 
și de o acomodare a orga
nismului la programul de 
uzină. Hotărirea consiliu
lui oamenilor muncii: con
ducerea, inginerii și teh
nicienii, toți activiștii uzi
nei — pe teren. Aici, teren 
— înseamnă secții și ate
liere. Cu răbdare (răbdare 
in timp scurt!) s-au ob
ținut succese remarcabile 
privind sporirea producti
vității, ritmicitatea, ridica
rea calificării, disciplina. 
Indicele de utilizare a ma
șinilor a crescut de la 69 
la sută — in unele perioa

de — la 86.1 la sută. Alte 
dovezi : in opt luni și 11 
zile din 1977 s-a realizat o 
producție egală cu cea din 
intreg anul 1976; sarcinile 
pentru export egale cu ale 
anului 1976 au fost înde
plinite în numai 6 luni. în 
urma atitor succese, cind 
se credea că s-a isprăvit 
cu moțul, cu turta și cele
lalte — opt Dumitri și 
Dumitre, toți controlori de 
calitate, se gindesc să 
plece mai devreme de la 
uzină... să se sărbătorească. 
Aici, nimeni nu se culcă 
pe lauri, nimeni nu-șl fa< e 
iluzii că vechile mentali
tăți pot fi infrinte la un 
semn — și aceasta este 
garanția că spiritul munci
toresc va învinge defini
tiv. De fapt, asistăm la o 
„luptă a contrariilor", în 
care domină noul, noile 
deprinderi, atașamentul 
față de colectiv, relații
le tovărășești.

Tinerii aceștia, care au 
șansa de a munci intr-o 
uzină cu un inalt grad ele 
tehnicitate, au înțeles că 
trebuie să invețe neîn
cetat, să- și stăpinească me
seriile. Mulți dintre munci
torii de aici invată la licee 
tehnice, la școala de maiș
tri sau la cursurile de reci
clare. Pregătirea profesio
nală se împletește cu cea 
politică-cetățenească.

Zilnic, toți comuniștii și 
uteciștii uzinei sint con
fruntați cu probleme difi
cile, înregistrează succese 
și eșecuri, insă nimeni 
nu-și pierde răbdarea, nu 
dă înapoi. Aici tinerii 
reprezintă majoritatea — ni 
se spune — și avem tineri 
buni, silitori, receptivi. Dacă 
ar fi sâ-i învățăm numai 
meseriile, ar fi puțin. Ei 
trebuie să devină muncitori 
în înțelesul adevărat al 
cuvintului, oameni cu o 
inaltă conștiință muncito
rească. Iată de Ce aici nu 
se fac concesii vechilor 
mentalități, ^indisciplinei, 
spiritului individualist, in
diferenței. Un colectiv care 
spune lucrurilor pe nume 
este un colectiv puternic: 
un colectiv muncitoresc.

Nicolae TIC
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Huliganii — luati de guler
— Cei doi păreau că sint in cău

tare de ceva, erau nehotăriți și, cum 
se așezaseră în fața rafturilor, blo- 
cind trecerea, ii rog să facă loc 
pentru a nu-i împiedica pe cumpără
torii aflați în drumul spre casa ma
gazinului — declară Stelian Arcuș, 
responsabilul magazinului cu auto
servire „Bitolia" din Piața Dorobanți.

Urmarea ? „Da’ ce mă, e magazi
nul lui tactu’ ?“ Și unul din cei doi 
izbește cu sete în omul care nu-și 
făcea decit datoria, căutind să asi
gure ordinea, servirea civilizată. Ce
tățenii rămîn stupefiați in fața dez
lănțuirii sălbatice. Frații Vasile și 
Simion Rus, primul — în vîrstă de 
26 de âni, al doilea — 23 de ani, do- 
miciliați in București, Calea Floreas- 
ca nr. 186, încearcă să facă ei pro
pria „ordine": izbesc în dreapta și în 
stingă, lovesc vînzătorii, bruschează 
pe cumpărători, azvirle cu borcane, 
pachete de zahăr și făină, distrug 
bunurile aflate la indemină.

Sînt unii oameni care, în fața actu
lui huliganic, rămin împietriți. Alții, 
din lașitate, se fac că nu văd ce se 
petrece la un pas de ei, lăsind totul 
numai pe seama altora. Și despre 
unii, și despre alții ara scris nu o 
dată, în această pagină, denunțind 
starea de „inhibare" in fața actului 
de tulburare a liniștii publice, fie 
că acesta se petrfece în tramvai ori 
în sala de cinematograf, pe stradă 
ori la stadion. Sîntem datori să luăm 
atitudine hotărită, intransigentă, 
promptă împotriva manifestărilor 
huliganice, ca și împotriva lașității 
acelora care tolerează jignirea groso
lană ori gestul necuviincios, făcin- 
du-se că nu văd, băgînd capul în 
nisip la arțagul unor indivizi belicoși.

Care a fost replica cetățenilor 
aflați in seara zilei de 1 noiembrie 
în magazinul „Bitolia" ? Aceea pe 
care trebuie s-o intilnim peste tot — 
o atitudine fermă, decisă, singura în 
măsură să blocheze producerea ac
tului antisocial. Imediat au fost 
anunțați oamenii de ordine șl nici 
n-au apucat cei doi huligani să stră
bată culoarul magazinului, pină la 
casă, că a și sosit la fața locului un 
echipaj al sectorului 1 de miliție. Și

in timp ce subofițerul Nicolae Neagu 
il imobilizează, Împreună cu respon
sabilul magazinului, pe Vasile Rus, 
cumpărătorii pun mina cu temei pe 
celălalt huligan. Este un exemplu 
de promptitudine și fermitate a opi
niei publice față de orice manifestare 
ce contravine normelor noastre de 
conviețuire socială, literei și spiritu
lui legii. Este un exemplu de conlu
crare eficientă cu organele de ordine 
pentru înăbușirea. încă din fașă, a 
oricărei abateri care lezează liniștea 
cetățeanului, avutul obștesc, aduce 
ultragiu bunelor moravuri.

Aici deschidem o paranteză. în

penale. în același timp, la numai trei 
zile, in cartierul Floreasca,1 unde do
miciliază cei doi frați, a avut loc o 
adunare cetățenească, la care au par
ticipat peste 350 de locuitori, munci
tori de la unitățile industriale din jur, 
oameni ai muncii din unitatea unde 
cei doi „mai mult nu lucrau decit 
lucrau". La adunare, colonelul I. Ne- 
grușoiu. șeful sectorului 1 de miliție, 
și Valentin Ionescu, procurorul-șef al 
procuraturii aceluiași sector, i-au 
prezentat pe Vasile și Simion Rus, 
faptele care au indignat si revoltat pe 
toti cei.aflați in seara de 1 noiembrie 
în magazinul „Bitolia".

Așa trebuie să procedeze organele 
de ordine, cu sprijinul prompt, activ al 
cetățenilor, față de orice act antisocial
mulțimea cumpărătorilor care au a- 
jutat echipajul de miliție să-i imo
bilizeze și aresteze pe frații Rus, o 
notă discordantă a făcut doar unul : 
Stan Păun, șef de echipă la locul de 
muncă al celor doi huligani — 
IJCOOP-Ilfov. „Nu era, poate, ca
zul să se procedeze cu atîla se
veritate, va declara el, explicîn- 
du-și atitudinea. Poate că vinovat 
este și responsabilul, și publicul, care 
au sărit la ei..." (?!)

Ar fi fost condamnabil dacă „nu 
săreau la ei“, dacă scandalagiii nu 
primeau riposta pe care au primit-o 
si pe care o merită cu prisosință. 
Apărătorul „din oficiu", cum se mai 
ivesc pe ici, pe colo în asemenea îm
prejurări. nu-i nimeni altcineva de
cit prietenul de pahar al celor doi, 
cu care cinstiseră la aceeași masă, 
doar cu puțin timp înainte de episo
dul reprobabil din magazin. Dar des
pre asemenea „avocati" vom mai avea 
prilejul să stăruim în rindurile de 
mai jos.

Operativ, miliția sectorului 1 a în
tocmit actele de trimitere in judecată, 
faptele săvîrșite constituind încălcări

— Dar sint bine cunoscuți aici, în 
cartierul nostru, s-au ridicat cu minie 
îndreptățită cetățenii in adunare.

Da, sînt bine cunoscuți frații Rus. 
Amîndoi au antecedente penale : 
unul a furat, altul s-a făcut vinovat 
de ultraj. Sint bine cunoscuți prin 
scandalurile pe care le provoacă. 
Cetățenii si-au spus răspicat cuvin
tul. au condamnat cu vehementă ac
tele săvîrșite. S-au ridicat cu toții, 
pătrunși de indignare. împotriva pa- 
razitilor si a scandalagiilor, relevin- 
du-se opinia hotărită. intolerantă față 
de toti cei care nesocotesc normele 
de conviețuire statornicite în socie
tatea noastră, încalcă legile țării. S-au 
evidențiat si cu acest prilej gindirea 
matură a cetățeanului responsabil de 
tot ceea ce se întîmplă în cetate, gri
ja pentru asanarea radicală si defini
tivă a tot ceea ce poate aduce atin
gere climatului nostru social, norme
lor noastre morale.

Semnificativ pentru ilustrarea aces
tei unităti de vederi ni se pare si ur
mătorul episod petrecut în timpul 
desfășurării adunării. La un moment 
dat, s-a ridicat la cuvînt si un tinăr.

„Bine, bine, frații Rus au făcut ce s-a 
zis. Dar de ce nu se cercetează lu
crurile pină la capăt ? Poate că or 
fi avind șl ei niscaiva necazuri. Că 
nu așa. din senin, li s-o fi năzărit și 
lor". „Dar cine ești tu, ăla care vor
bești așa. care iei apărarea unor hu
ligani ?“ „Cine este vorbitorul, vă vom 
spune imediat — au dat lămuriri cei 
însărcinați cu aplicarea intocmai a le
gilor țări;. Acesta nu-i nimeni altul 
decit Sandu Cheptenariu, spaima 
cartierului, individ cu anteceden
te penale". „Afară cu el", a ce
rut adunarea. Și „avocatul" cau
zei pierdute a trebuit să se su
pună voinței adunării și să pă
răsească încăperea. Este replica fi
rească pe care se cuvine s-o primeas
că acei ocazionali martori la produ
cerea unor infracțiuni care, în loc să 
ajute pe oamenii ordinii publice în. 
aplicarea fermă a legii, se consti
tuie, din proprie inițiativă, drept 
„parte civilă", luind apărarea huliga
nilor și bișnițarilor.

Reacția decisă a adunării amintite 
probează limpede că cetățenii ințeleg 
sensul măsurilor inițiate de partid 
și de stat privind educarea și reedu
carea unor oameni care au comis 
abateri nu ca pe un semn de tole
ranță față de actele contrare legilor 
țării, nu ca prilej de pertractări cu 
indivizi ce sfidează legea, societatea, 
ci ca un acț uman, ca o șansă pe care 
dacă nu știi s-o folosești, te azvirli 
singur în afara societății. în numele 
acestei înțelegeri superioare a legi
lor țării — de la care nimeni nu se 
poate abate fără a suferi rigorile 
lor ! — în numele spiritului de drep
tate și echitate încetățenit in orindui- 
rea noastră, al democratismului mani
festat prin participarea cetățeanului 
la înfăptuirea actului de educare, dar 
și. în egală măsură, a actului justițiar, 
adunarea cetățenească a cerut ca 
procesul penal intentat celor doi hu
ligani să aibă loc public, in cartierul 
lor.

Cerință îndreptățită.

Iile TANASACHE

„Junii Sibiului" pe scend și (în fotografiile de mai jos) la locurile lor de munca
Foto : Fred Nuss

Si cînfecul e mai frumos 

cînd îl cîntă un om harnic...

Maistrul termist, loan Macrea

Maria Bland, lăcătuș

Strungarul loan Terchild

Formația artistică „Junii Sibiului“ 
în luminile rampei și în lumina

eticii socialiste
Casa de cultură a 

sindicatelor din Sibiu, 
în sala cu lumină al
băstruie -- repetiția 
continuă. 16 perechi 
de dansatori urmează 
îndeaproape sfaturile 
maestrului coregraf.

Privim chipurile în
suflețite de ritm ți 
melodie ale tinerilor. 
Recunoaștem lesne pe 
acești ambasadori ai 
dansului popular de 
pe plaiurile sibiene — 
„Junii Sibiului", care 
au entuziasmat de ati
tea ori, prin arta lor, 
zeci și zeci de mii de 
spectatori din țară și 
de peste hotare — din 
Franța. Ungaria. O- 
landa, R.F. Germania, 
Anglia, Eiveția, Gre
cia. Semne ale recu
noașterii talentului 
lor ? De 7 ori laureați 
ai diferitelor con
cursuri naționale și 
internaționale, locul I 
la prima ediție ă Fes
tivalului „Cintarea 
României".

E impresionantă a- 
ceastă carte de vizită. 
Și totuși nu asupra 
acesteia vrem să stă
ruim. Ne interesează 
și cartea de vizită a 
acestor virtuoși la lo
cul lor de muncă. 
Oferă ea aceleași mo
tive de prețuire ? Cu 
această întrebare pe 
buze. mergem la 
întreprinderea de pie
se auto Sibiu. Aici, cu 
■30 de ani in urmă, 
cîțiva inimoși tineri 
muncitori „buni la 
treabă, pricepuți și la 
dans",' in frunte cu 
maistrul termist Ioan 
Macrea, puneau bazele 
ansamblului „Junii Si
biului".

Străbatem atelierele

întreprinderii. De la 
secretarul comitetului 
de partid din între
prindere, tovarășul 
Șerban Șerban, reți
nem: „Toți sint munci
tori. înainte de a-i a- 
nlauda ne scenă ii a- 
niaudăm aici, pentru 
rezultatele in pro
ducție. De altfel, la 
noi s-a înrădăcinat 
obiceiul ca munca e- 
xemplară, disciplina 
exemplară să urce pe 
scenă talente. Iar sce
na cizelează la rin- 
du-i caracterele oame
nilor, cu un bogat 
orizont de gindire".

„In cei 30 de ani de 
existență, din ansam
blul -Junii Sibiului- 
au făcut parte peste 
500 de muncitori ai în
treprinderii noastre. 
Spre formația noastră 
au aspirat cei mai 
buni în producție. Și 
astfel, ansamblul, ac
tivitatea artistică de 
pe scenă au devenit o 
adevărată școală a 
muncii, a dăruirii, a 
exemplului comunist" 
ne spune maistrul Ma
crea, sufletul forma
ției, pe care-1 intilnim 
la „orelucrări la cald".

Notăm numele cîtor- 
va „elevi" ai acestei 
școli a muncii și ac
tivității artistice. Ilie 
Apolzan, solistul for
mației. este considerat, 
in același timp, in 
atelierul de tratamen
te termice unde lu
crează, drept „omul 
nr. 1". Neîntrecuți la 
locurile lor de muncă 
sînt și perechile de 
virtuozi dansatori, soții 
Ion și Filofteia Birză, 
Marin și Elena Apol
zan, Octavian și Mi- 
hacla Pițan — frezori,

tratamentiști termici, 
lăcătuși... Dansatorul 
de „24 de carate", 
loan Bogorin este un 
sudor la fel de bun, 
după cum „veteranii" 
formației, strungarul 
Elisabeta Drăghiță și 
lăcătușul Ion Roman, 
ca și strungarii Nico
lae Herciu și loan 
Terchilă, rectificatorul 
loan Bozdog, lăcătușul 
loan Dușan. sînt cu 
toții muncitori de 
„nota 10". După cum 
se vede, o familie de 
fruntași în producție.

De curînd, „familia 
de pe scenă" a primit 
in mijlocul ei alți doi 
dansatori — lăcătușii 
Ana Lazăr și Mana 
Blană. însă numai 
după ce aceste preten
dente la un loc in for
mația artistică au tre
cut cu brio examenul 
la locul de muncă : 
„intîi producția, dis
ciplina și apoi dreptul 
de a urca pe scenă". 
Și tot in aceste zile 
s-a autoindepărtat din 
formație, datorită în
călcării exigențelor e- 
tice ale „junilor", un 
saxofonist.

S-a spus despre a- 
cest ansamblu că, la 
dimensiunile mișcării 
artistice din județul 
Sibiu, cu peste 20 000 
de artiști amatori, și-a 
cucerit un loc de virf. 
Cum se urcă și se re
zistă pe acest pisc, am 
văzut : altitudinea
prețuirii a fost dobin- 
dită prin muncă dă
ruită in uzină și talent 
pe scenă. în fond, 
printr-o continuă per
fecționare morală.

Nicolae BRUJAN



I

SCINTEIA — duminică 6 noiembrie 1977 PAGINA 5

Primire la Consiliul de Miniștri
Sîmbătă dimineața, tovarășul 

Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, a primit pe Trpe Ja- 
kovleski, președintele Uniunii Fede
rațiilor de Cultură Fizică din Iugo
slavia, conducătorul delegației aces
tei organizații, care face o vizită in 
țara noastră.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre organizațiile sportive 
din România și Iugoslavia.

La întilnire a participat general-lt. 
Marin Dragnea, președintele Consi
liului Național pentru Educație Fizi
că și Sport.

★
în timpul șederii in tara noastră, 

delegația Uniunii Federațiilor de

Cultură Fizică din Iugoslavia a e- 
fectuat un schimb de informații în 
nrobleme de interes comun, cu 
factori de răspundere din C.N.E.F.S.. 
a vizitat obiective sDortive din Ca- 
nitală. din Ploiești si Sinaia. De a- 
semenea. delegația a avut o intîlni- 
re la Centrul de cercetări în dome
niul sportului. dtn București.

Sîmbătă. la încheierea vizitei, a 
fost semnată o înțelegere între Con
siliul National pentru Educație Fi
zică si Sport si Uniunea Federații
lor de Cultură Fizică din Iugosla
via. privind calendarul De anul 1978 
al întîlnirilor dintre sportivii români 
si iugoslavi, celelalte activități ce fac 
obiectul colaborării dintre cele două 
țări in domeniul sportului.

(Agerpres)

în 10 iuni ale anului

Un bilanț remarcabil în industria
Capitalei

Cronica
în cadrul aplicării prevederilor pri

vind relațiile cultural-știintifice între 
țări ale Actului final al Conferinței 
pentru securitate si cooperare în Eu
ropa, la Universitatea din București 
s-au desfășurat lucrările Colocviului 
internațional cu tema : „Preocupări 
pentru reflectarea corectă a istoriei, 
nvilizației si culturii popoarelor eu- 
opene în manualele școlare si uni- 
ersitare", organizat de Ministerul 
ducatiei si învățămintului, Academia 

stiinte sociale si politice, in co- 
orare cu Institutul universitar de 
lte studii internaționale din Ge-
a.
«ecialiști din domeniul istoriei 
ezentînd 20 de țări au efectuat, 

de patru zile, un util schimb de 
■iii si experiență în privința pre

stării corecte in manualele școlare 
universitare, în literatura de spe- 

.alitate a istoriei popoarelor euro
pene.

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de stiinte 
sociale si politice. Petre Constantin, 
adjunct al ministrului educației si în
vățământului, Jean Livescu. președin
tele Comisiei naționale a Republicii 
Socialiste România pentru UNESCO.

în continuarea programului acestei 
importante reuniuni, invitații străini 
la colocviu întreprind excursii de do
cumentare Ia instituții de învățământ 
si monumente istorice din București, 
Brașov, Pitești. Tîrgoviște si Curtea 
de Argeș.

★
în mal multe localități din județul 

Neamț a fost inaugurat sâmbătă ciclul 
de manifestări culturale intitulat ge
neric „Sadoveniana". Aflat la a opta

zilei
ediție, acest eveniment cu caracter 
comemorativ reunește critici și isto
rici literari, editori, numeroși iubi
tori de literatură. Programul primei 
zile a cuprins, între altele, un sim
pozion cu terna : „Lupta pentru inde
pendentă națională în opera lui Mi
hail Sadoveanu" si vernisajul unei 
expoziții de carte „Ediții sadoveniene 
de-a lungul anilor". Timp de șase zile, 
în alte localități din județ vor avea 
loc, de asemenea, seri literare, sim
pozioane. reuniuni tematice care vor 
prezenta viața si opera marelui scrii
tor român.

★
S-au încheiat „Zilele economiei și 

tehnicii poloneze" organizate de Ca
mera poloneză de comerț exterior în 
colaborare cu Camera de comerț S> 
industrie a Republicii Socialiste 
România. Desfășurată la București. 
Galați și Baia Mare, manifestarea a 

* prilejuit participarea a numeroși spe
cialiști din domeniile științei, tehnicii 
si producției la simpozioanele si cele
lalte acțiuni organizate, efectuarea 
unor utile schimburi de experiență în 
domeniile industriei constructoare de 
mașini, electronicii, electrotehnicii, 
utilajelor pentru industria alimenta
ră, construcțiilor navale si altele.

(Agerpres)

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile industriale ale Capita
lei. actionind cu hotărire pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a mobilizatoarelor angaja
mente asumate în întrecere în întâm
pinarea Conferinței Naționale a 
Partidului, au terminat cele 10 luni 
ale anului cu însemnate succese. 
După cum rezultă din bilanțul în
cheiat, în această perioadă au fost 
realizate o producție globală supli
mentară în valoare de aproape 2,8 
miliarde lei si o producție marfă 
peste plan de aproape 1,3 miliarde 
lei. în obținerea acestor rezultate 
meritorii, un rol determinant l-a 
constituit sporirea continuă a pro
ductivității muncii, indicator care a 
crescut in această perioadă cu 2.6 la 
sută fată de prevederi.

în produse fizice, sporurile obținu

te sint materializate în însemnate 
cantități de produse deosebit de so
licitate de economia națională, prin
tre care peste 1 600 tone laminate fi
nite pline din oțel, 1 878 tone țevi din 
otel, motoare electrice totalizind 
38 900 kW. aparataj electric de joasă 
tensiune, mijloace de automatizare 
electrotehnice, electronice si de teh
nică de calcul, produse de mecanică 
fină și optică, motoare eu ardere in
ternă cu o putere totală de 48 800 
CP. 20 locomotive diesel hidraulice 
de 1250—1 500 CP. însemnate canti
tăți de țesături, confecții si produse 
alimentare. Demn de reținut este 
si faptul că prin folosirea rațională 
a materiilor prime supuse prelucră
rii. cheltuielile materiale planificate 
pe trei trimestre au fost diminuate 
cu 3,3 Iei la 1 000 lei producție marfă.

(Agerpres)

A apărut: „Era socialistă" nr. 21/1977
în întâmpinarea Conferinței Națio

nale a partidului, a alegerilor de de- 
putati in consiliile populare, revista 
publică articolele : „Dinamism și 
spirit creator, revoluționar în acti
vitatea social-economică" ; „Crește
rea rolului consiliilor populare in 
viata tuturor localităților" ; „Calitate 
și eficientă în condițiile progresului 
tehnic ; „Energetica — factor dina
mic al dezvoltării economiei națio
nale" ; „Autoconducerea muncito
rească și eficienta economiei". în 
continuare sint inserate articolele : 
„Concepția nouă, revoluționară asu
pra practicii juridice si asupra edu
cației prin muncă" ; „Lupta împo
triva extinderii deserturilor — o pro

blemă mondială". A 60-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie este marcată arin articolele : 
„U.R.S.S. pe calea progresului social- 
economic. a dezvoltării noii socie
tăți" și „Dezvoltarea relațiilor eco
nomice și tehnico-știintifice dintre 
România și Uniunea Sovietică". Re
vista mai cuprinde : „Democrația so
cialistă în etapa actuală" (Consulta
ții) ; „Mișcarea cultural-artisticâ de 
masă la a doua ediție a Festivalului 
național „Cintarea României" (Crea
ția literar-artistică) : „Cursa înarmă
rilor si resursele" (Viața internațio
nală) ; „Confruntări si contradicții în 
sistemul învățămintului occidental" 
(Curente și idei), precum și rubrica 
„Cărți si semnificații".

vremea

A apărut nr. 11 
al revistei 

MAGAZIN ISTORIC

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral caldă, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Au căzut ploi locale în sudul și 
vestul Banatului, în jumătatea de nord 
a Moldovei și cu caracter izolat în su
dul Crișanei și în centrul și sudul 
Transilvaniei. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, cu intensificări locale la 
munte, cu viteze pînă la 55 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 12 grade la Avrămeni și Joseni 
și 24 de grade la Mangalia. La munte, 
pe alocuri s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 noiembrie. în țară : Vreme în 
general caldă, îndeosebi în sudul țării. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de averse în jumătatea de nord a țării 
în rest., ploi izolate. Vînt slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale, cu vi
teze ce vor depăși pe alocuri în zona 
de munte 70 km la oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, mai coborîte la sfîrșitul inter
valului în nordul țării, iar maximele 
vor oscila între 10 și 20 grade. Pe a- 
locuri, dimineața, ceață slabă. In Bucu
rești î Vreme în general caldă, cu ce
rul schimbător. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă dimineața.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBI: Ieri, în campionatul european FOTBAL: După 11 etape:
ROMÂNIA-POLONIA 38-21

după un joc în care învingătorii au rămas datori publicului
rui titlu cum se știe, l-au cîștigat. 
Dimpotrivă — faze confuze. pase fără 
adresă, slabă priză la balon, impre
cizie în transformarea loviturilor de 
picior. Să sperăm însă că a fost 
____ ___ ___ _____ 1.. ___ 2_._ ce 
n-am dori să se .mai . repete. Vțjoarea 
si prestigiul rugbiuluF românesc — 
apreciate pe plan international — 
trebuie reconfirmate si în meciurile 
noii ediții a campionatului european. 
Foarte curând. echipa României are 
de susținut. in deplasare, două 
partide extrem de dificile, care ar 
putea fi hotăritoare pentru câștigarea 
titlului continental : la 26 noiembrie, 
cu Italia (la Reggio Calabria) și la 
10 decembrie, cu Franța (la Clermont 
Ferrand).

Echina de ruebi a tării noastre a 
debutat ieri în noua ediție a cam
pionatului european F.I.R.A.. întâl
nind la București, pe terenul cen
tral din Parcul Copilului, selecțio
nata Poloniei. Partida, arbitrată co- vorba de un simplu accident 
rect de francezul Christian Inschopșn, 
s-a încheiat — cum era și de așteptat 
— cu victoria rugbiștilor români, mai 
experimentați, cu o mai bună condiție 
fizică si (de abia în final însă !) mai 
fructuoși în acțiunile ofensive. Evo
luția scorului nu a fost, din păcate, 
pe măsura așteptărilor publicului 
spectator, a telespectatorilor. După ce 
a deschis scorul (4—0). echipa noas
tră avea să facă numeroase si se
rioase greșeli, de care — cu un ioc 
mal hotărit. placlnd decis — oaspe
ții au știut să profite. Ei au luat 
conducerea (la un moment dat con
duceau cu 18—4) și s-au menținut 
în avantaj oină în ultimul sfert de 
oră al meciului (21—20). De abia in 
final, rugbistii români 8i-au regăsit 
cadența, au refăcut handicapul, reu
șind să obțină victoria cu scorul de 
38—21.

Subliniind impresia bună lăsată de 
echipa Poloniei (care, de altfel, tot 
în actuala ediție a campionatului în
vinsese surprinzător, cu 15—6. la 
Varșovia, selecționata Italiei), este de 
remarcat că formația noastră a fă
cut ca partida să aibă mult timp o 
desfășurare atât de echilibrată, iar 
scorul să-i fie nefavorabil Dină că- 
‘re sfirsit. Indiferent ce explicații ar 

voca jucătorii si specialiștii ce-i 
pregătesc, comportarea de ieri a 
rugbiștilor noștri a lăsat un mare 
regret în rândul amatorilor de sport. 
De această dată, ei n-au mai arătat 
nimic sau aproape nimic din calită
țile ce i-au impus in trecuta ediție 
a campionatului european — al că-

I. D.

IERI, LA TG. JIU

A S.A. Tg. Mureș se menține pe primul loc
Sîmbătă s-au desfășurat jocurile 

celei de-a 11-a etape a campionatu
lui categoriei A de fotbal. O prețioa
să victorie a realizat in deplasare 
A.S.A. Tg. Mureș, care a învins, ia 
Petroșani, cu 1—0 (0—0), pe Jiul. 
Unicul punct a fost marcat în mi
nutul 86 de Fazekșș. Steaua n-a pu
tut învinge pe teren propriu pe Po
litehnica Timișoara, cu cafe a ter
minat la egalitate : 2—2 (2—0). Nici 
Petrolul Ploiești nu și-a putut fruc
tifica avantajul terenului, făcînd 
0—0 cu C.S. Tîrgoviște. De remarcat 
succesul obținut de Politehnica Iași :

2—0 la Reșița cu formația locală 
F.C.M. Alte rezultate : F.C. Olimpia 
Satu Mare-Sportul Studențesc 2—0 
(0—0) ; F.C. Constanța-U.T. Arad 2—1 
(1—0); F.C.Bihor-Dinamo 2—1 (1—0); 
S.C. Bacău-F.C. Argeș 3—1 (2—1) ; 
Universitatea Craiova-Corvinul Hu
nedoara 1—1 (0—0).

In clasament, pe primul loc se află 
A.S.A. Tg. Mureș (16 puncte), urma
tă de Sportul Studențesc — (14
puncte) și F.C. Argeș — (13 puncte). 
Viitoarea etapă va avea loc miercuri, 
16 noiembrie.

Handbal feminin: „TROFEUL CARPAȚI“

La a 60-a aniversare a Marii

Revoluții Socialiste din Octombrie
(Urmare din pag. I)
însuflețirea cu care atâția fii ai po
porului nostru s-au ridicat în apăra
rea. inclusiv cu arma în mină, a 
revoluției, a tinerei puteri sovie
tice ; în fermitatea cu care comu
niștii români, înfruntind prigoana 
cruntă din anii ilegalității, au militat 
pentru o politică de prietenie și co
laborare între România și U.R.S.S. ; 
in lupta dusă in comun de ostașii 
români și sovietici in anii celui de-al 
doilea război mondial pentru victoria 
împotriva fascismului.

Ridicate pe o treaptă nouă, supe
rioară, în condițiile revoluției și 
construcției socialiste in România, 
relațiile de prietenie și colaborare 
româno-sovietice, întemeiate pe co
munitatea de orinduire și teluri, pe 
ideologia comună a socialismului știin
țific. au cunoscut un curs continuu 
ascendent pe multiple planuri — eco
nomic. politic, tehnico-stiintific. cul
tural. Factorul hotărâtor in evoluția 
bunelor raporturi româno-sovietice il 
constituie dezvoltarea legăturilor de 
solidaritate si colaborare tovărășească 
dintre P.C.R. și P.C.U.S.. un rol esen
țial in această privință avind întâlni
rile si convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Leonid Brejnev. 
Declarația comună, semnată anul tre
cut la București, reafirmind principii
le de bază ale raporturilor reciproce, 
consfințite în Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă România și 
U.R.S.S. — egalitatea în drepturi, 
respectarea independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc și 
întrajutorarea tovărășească — expri
mă hotărîrea celor două partide și 
țări de a acționa neabătut pentru 
extinderea, adîncirea și diversificarea 
colaborării dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre popoarele șl țările noastre. 
Este dorința vie a întregului nostru 
popor ca prietenia și colaborarea 
dintre România și Uniunea Sovietică 
să devină tot mai trainice și mai

fructuoase, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a socialis
mului, progresului și păcii in lume.

Pe calea deschisă de Revoluția din 
Octombrie, întreaga omenire a cu
noscut uriașe prefaceri înnoitoare. 
Triumful socialismului într-o serie 
de țări din Europa, Asia și America ; 
prăbușirea sistemului colonial și a- 
pariția pe ruinele lui a zeci de state 
noi ; creșterea forțelor socialismului, 
păcii și progresului și afirmarea tot 
mai viguroasă a voinței popoarelor 
de a fi deplin stăpîne pe destinele 
lor, pe avuțiile lor naționale deter
mină restrângerea continuă a sferei 
de acțiune a imperialismului, creează 
condiții favorabile luptei pentru în
noiri sociale pe planul fiecărei țări, 
pentru o politică nouă, de pace, ba
zată pe relații de egalitate și respect 
între națiuni.

împlinirea a 60 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă este aniversată 
în tara noastră în condițiile in care, 
muncind cu elan pentru realizarea 
sarcinilor actualului plan cincinal, 
întregul nostru popor este angajat in 
înfăptuirea mărețului Program elabo
rat de Congresul al XI-Iea de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. Concomi
tent, împletind in mod organic 
sarcinile naționale cu cele internațio
nale, partidul și statul nostru pro
movează consecvent o politică ex
ternă principială și constructivă, de 
dezvoltare a colaborării cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de

dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
acționează cu perseverență și dina
mism pentru destindere și securitate 
in Europa și în lume, pentru soluțio
narea marilor probleme care con
fruntă în prezent omenirea, pentru 
o nouă ordine economică și politică 
mondială, întemeiată pe relații noi, 
care să asigure fiecărei națiuni posi
bilitatea de a se dezvolta liber și 
suveran.

în spiritul tradițiilor sale interna- , 
ționaliste, Partidul Comunist Român 
întărește necontenit colaborarea și 
solidaritatea cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
organizațiile democratice și progre
siste din întreaga lume. Poporul nos
tru nutrește convingerea fermă că. 
prin unirea eforturilor tuturor for
țelor înaintate ale contemporanei
tății, omenirea va înainta continuu 
spre înfăptuirea deplină a idealuri
lor păcii, independentei naționale, 
democrației și progresului, spre so
cialism și comunism.

La acest glorios jubileu, între
gul nostru popor adresează din 
inimă comuniștilor, popoarelor Uni
unii Sovietice urarea fierbinte de 
noi și strălucite izbînzi in înfăptui
rea hotărârilor Congresului al XXV- 
lea al P.C.U.S.. în opera istorică de 
edificare a comunismului pe părnîn- 
tul Uniunii Sovietice, in lupta pentru 
pace ta lume.

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist. Consiliul 
General al A.R.L.U.S.. Consiliul Na
tional al Femeilor. Consiliul Natio
nal al Organizației Pionierilor. Co

mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Consiliul National al Societă
ții de Cruce Roșie. Comitetul foști
lor luptători antifasciști din Repu
blica Socialistă România, alte insti
tuții. organizații de masă si obștești 
au adresat telegrame de felicitare or
ganizațiilor similare din Uniunea So
vietică.

EXPOZIȚIA DOCUMENTARĂ

„A 60-a aniversare a sărbătorii popoarelor 
Uniunii Sovietice, a statului sovietic — 

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie44

în cîteva rînduri
• La Dublin, în meci contând pen

tru „Cupa ligii europene" la tenis de 
masă, selecționata Poloniei a învins 
cu scorul de 5—2 formația Irlandei, 
în cadrul aceleiași competiții, echipa 
Belgiei a întrecut pe teren propriu 
cu scorul de 4—3 formația Bulgariei, 
iar selecționata U.R.S.S. a cîștigat 
cu scorul de 5—2 întâlnirea cu echipa 
Angliei.

Inaugurarea unei săli 
de sport polivalente
Sîmbătă, 5 noiembrie, un eveni

ment de seamă pentru activitatea 
sportivă, pentru toți iubitorii spor
tului din județul Gorj : inaugurarea 
unei moderne săli polivalente la Tg. 
Jiu. Rod al hărniciei și iscusinței 
constructorilor gorjeni, al contribu
ției entuziaste a mii de tineri, impu
nătorul edificiu are o funcționalitate 
multiplă, putând găzdui In cele mai 
bune condiții jocuri de baschet, 
handbal, volei, gimnastică ș.a. Sala 
polivalentă are o capacitate de 
1 000 de locuri.

După festivitatea de inaugurare, 
in incinta sălii polivalente s-a desfă
șurat în prezența unui numeros pu
blic, un bogat program competițio- 
nal (care va continua și azi), cu par
ticiparea unor reputate formații 
sportive din București, Timișoara, 
Petroșani și municipiul Tg. Jiu. (Du
mitru Prună)..

întâlnirea dintre reprezentativele 
de handbal feminin ale României si 
Iugoslaviei, disputată în cadrul com
petiției „Trofeul Carpati". care avea 
darul de a decide câștigătoarea tro
feului. a atras în sala sporturilor div 
Bacău un număr record de specta
tori. A fost un ioc în forță, viu dis
putat. De alocuri chiar dur. cîștigat 
in cele din urmă de reprezentativa 
Iugoslaviei cu scorul de 19—13 (8—6), 
care s-a dovedit mai tehnică si mai 
eficace. Formația noastră s-a pre
zentat deficitară în ce privește pre

gătirea. ratând foarte mult. între 
care si 3 lovituri de la 7 metri. Ca 
urmare, echipa câștigătoare a trofeu
lui va fi cunoscută abia astăzi, in 
urma disputării partidelor Iugosla
via — Norvegia si România — U.R.S.S. 
Prima șansă o au insă jucătoarele 
iugoslave, care conduc în clasament 
cu 7 puncte, fată de cele . 6 ale echi
pei noastre.

Celelalte rezultate ale zilei : 
U.R.S.S. — România tineret 24—13 
(10—5). Norvegia — Bulgaria 15—15 
(9—5). (Gheorghe Baltă).

Realizată prin eforturile înmănun
cheate ale Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia. Consiliului General A.R.L.U.S. si 
Muzeului de istorie al Republicii So
cialiste România, expoziția documen
tară „A 60-a aniversare a sărbătorii 
popoarelor Uniunii Sovietice, a 
statului sovietic — Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie" înscrie in 
peisajul manifestărilor consacrate a- 
cestui jubileu o certă reușită. Nu
meroase facsimile de documente și 
fotografii prilejuiesc vizitatorului re
memorarea unor momente imprimate 
cu litere de foc în analele istoriei, 
precum prima revoluție rusă — .re
petiția generală din 1905", cum a nu
mit-o Lenin — revoluția din februa
rie 1917, zilele furtunoase ale lui 
Octombrie cu prefacerile uriașe pe 
care le-au inaugurat, adoptarea celor 
dinții acte ale noii puteri revoluțio
nare.

Expoziția înfățișează, de asemenea, 
pagini elocvente din ampla cronică a 
muncii și vieții, a izbînzilor de astăzi 
ale popoarelor sovietice ; cifre și fo
tografii alcătuiesc o sugestivă imagi
ne panoramică a dinamismului și for
ței economiei sovietice, a realizărilor 
de virf din domeniul științei și teh
nicii, a ridicării continue a nivelului 
de trai material și spiritual al oame
nilor muncii sovietici.

Mărturii istorice variate pun în re
lief, în liniile sale esențiale, solidari

tatea activă a proletariatului român, 
a forțelor progresiste din țara noas
tră cu revoluția socialistă rusă, cu tâ
nărul stat sovietic. Ele subliniază că 
asemenea manifestări continuau tra
diții de solidaritate ce numărau chiar 
atunci multe decenii. în cadrul că
rora se înscriseseră ca luminoase pa
gini ți legăturile pe care o serie de 
militanți revoluționari din țara noas
tră le-au întreținut cu Vladimir Ilici 
Lenta. Dta manifeste, din paginile 
presei, dta fotografii de epocă răzbat 
spre noi cuvlntul fierbinte al publica
țiilor noastre proletare salutând epo
cala înfăptuire din Rusia, vuietul 
manifestațiilor în sprijinul puterii 
Sovietelor etc. — tot atâtea dovezi 
ale largului ecou al Marelui Octom
brie in România; dta datele ex
puse aflăm că revoluționarii români 
au luptat cu arma in mină în 27 de 
mari orașe pentru apărarea revolu
ției și a cuceririlor ei, că ostașii roșii 
români au sângerat în nenumărate 
alte locuri din Rusia, acolo unde au 
cerut-o necesitățile acelor vremuri 
eroice.

Stat tradiții de solidaritate pe care 
activitatea P.C.R, — așa cum o relie
fează exponatele prezentate — le-a 
ridicat pe trepte superioare, partidul 
nostru militând cu statornicie, încă de 
la începuturile existenței sale, pentru 
stabilirea unor raporturi de bună ve
cinătate cu statul sovietic ; iar atunci 
când nori grei s-au adunat pe cerul 
patriei, P.C.R. a organizat, și condus

lupta forțelor patriotice pentru ieși
rea țării din războiul antisovietic și 
alăturarea ei la coaliția antihitleris- 
tă. Imagini dta zilele sfârșitului de 
August 1944, cînd capitala României, 
eliberată de forțele insurecționale, a 
primit trupele sovietice în trecere 
prin București, ale ostașilor români 
și ruși aflați umăr la umăr pe fron
tul antihitlerist — surprinși in prima 
linie ori în clipe de răgaz — jalonea
ză un moment care s-a impus In is
torie prin contribuția sa hotăritoare 
la cimentarea frăției de arme româ
no-sovietice. a prieteniei dintre cele 
două popoare.

Numeroase date statistice și foto
grafii ilustrează apoi întărirea conti
nuă a prieteniei și conlucrării dintre 
România și U.R.S.S., dintre P.C.R. și 
P.C.U.S. in anii construcției socia
liste, contribuția deosebită pe care 
au adus-o la dezvoltarea acestor rela
ții vizitele reciproce, întâlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Bici Brejnev, 
înțelegerile convenite cu aceste pri
lejuri — tot atitea porți deschise 
spre adâncirea colaborării și priete
niei dintre cele două partide și po
poare.

Șase decenii de luptă și notabile 
Izbînzi, o prietenie rodnică cu vechi 
tradifii își află astfel o expresivă re
flectare.

Silviu ACHIM

t

■

Astăzi, în Capitală, primele întreceri ale ediției 
de iarnă a competiției naționale „Daciada1*

Astăzi, pe bazele sportive ale Ca
pitalei se vor desfășura numeroase 
competii sportive de masă, marcînd 
deschiderea ediției de iarnă a com
petiției naționale „Daciada". Mani
festarea sportivă centrală a zilei va 
avea loc la Institutul politehnic 
București, unde mii de tineri și tinere 
vor lua startul la ora 10. la un mare 
cros al tineretului, in timp ce în 
sălile de la complexul studențesc se 
vor desfășura simultane de șah și 
întreceri de tenis de masă.

Alte crosuri, întreceri de atletism 
Si jocuri sportive vor fi găzduite de 
stadionul Tineretului, bazele sportive 
„Cireșarii", „Voinicelul" Policolor și 
stadionul Olimpia, iar la patinoarul 
artificial „Floreasca" vor avea loc 
demonstrații și concursuri de pati
naj. Concursuri de șah și tenis de 
masă care se vor desfășura Ia clu
burile tineretului — Universal Club. 
„T 4", Tehnic Club și Modern Club 
— vor completa bogata agendă spor
tivă a acestei duminici.

• Disputat la Pekin, meciul amical 
de fotbal dintre selecționatele mili
tare ale R. P. Chineze și Iranului 
s-a terminat la egalitate 2—2.

• In sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Koln, Bjorn Borg l-a eliminat cu 
6—0, 6—1 pe Billy Martin, Balast 
Taroczi a cîștigat cu 6—2, 6—4 în 
fața lui Sandy Maier, Wojtek Flbak 
l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe Hans 
Kary, iar Buster Mottram s-a califi
cat in semifinale dispunînd cu 1—6, 
6—1, 7—6 pe Tenny Svensson.

A apdrut

ALMANAHUL 
„FEMEIA"-1978

Programul 1
8,00 Sportul pentru toți. Gimnastica 

ta domiciliu
8,15 Tot Înainte !
8,10 Șoimii patriei — emisiune de edu

cație patriotică și revoluționară
0,20 Film serial pentru copii : Ivanhoe 

(episodul 5)
0,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11,35 Bucuriile muzicii
12.20 De strajă patriei 

.13,00 Telex
13,05 Album duminical
17,10 Film serial : Linia maritimă One* 

din. Episodul 12
18,00 Cel mai bun continuă. Concurs 

de cultură generală și pregătire 
multilaterală

10,00 Micul ecran pentru cel mici.
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal • In Întâmpinarea a- 

legerilor de la 20 noiembrie
10,50 Roadele politicii partidului. Ver

ticalele Bîrladulul. Reportaj.
20,05 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Suceavă
21,00 Film artistic : „Ei au luptat pen-

tru patrie". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor sovietice.

22.50 Telejurnal • sport
Programul 2

10,00 Concert educativ
11,45 închiderea programului

LUNI, 7 NOIEMBRIE
Programul 1
In jurul orei o,oo — aspecte de la 
parada militară șl demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul ce
lei de-a 80-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Transmisiune directă de la Mos
cova

15,00 Telex
15,05 Teleșcoală
15,33 Emisiune in limba maghiară 
18,00 Seara televiziunii sovietice. Al cin

cilea anotimp. însemnări de călă
torie în U.R.S.S. Cintece din 
nordul rusesc

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal • în întâmpinarea ale

gerilor de la 20 noiembrie
19.50 Panoramic
20.20 Seara televiziunii sovietice

• U.R.S.S. — azi. Film documen
tar realizat de Televiziunea so
vietică. Revista muzicală. Pro
gram de divertisment realizat de

Studioul de televiziune din Le
ningrad

21,05 Roman-foileton : „Nicholas Nick
leby". Producție a Televiziunii en
gleze B.B.C.

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

Programul 2
15.00 Telex
15,05 Fii ai acestui pămînt ! — program 

de cintece
15.25 Reportaj TV: Oameni obișnulțl
15.40 Muzică populară
16,00 Faptele definesc omul. Săvinești

— ora 30
16.20 întilnire cu satira și umorul
16.55 Baroc in Saxonia. Film docu

mentar
17,10 Pentru căminul dv.
17.25 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
17.55 Pagini muzicale
18.30 Bucureștiul necunoscut
18.55 Film serial pentru copil : Cuore 

(reluare)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • în întâmpinarea ale

gerilor de la 20 noiembrie
19,50 Emisiune de știință.
20.15 Opereta... și numai ea.
21.15 Telex
21.20 Actualitatea bucureșteană.
21.40 Film serial : Regan

De patruzeci si patru 
de ani director si anima
tor al Teatrului central de 
păpuși, Serghei Obraztov 
reprezintă azi una dtn fi
gurile cele mai proemi
nente, cele mai strălucite 
ale artei scenice sovietice.

Obraztov este pentru 
milioanele de spectatori 
din U.R.S.S. si pentru 
miile de spectatori din 
cele peste douăzeci de tari 
ale lumii vizitate unul 
din chipurile cele mai 
vil ale artei contempo
rane. Un mare animator, 
un remarcabil regizor, un 
talentat păpușar, un pic
tor format, un bun clntă- 
reț. Un artist care întrea
ga viață s-a supus deopo
trivă exigentelor artei și 
publicului. Un creator 
preocupat deopotrivă de 
înnoirea limbajului sce
nic ți de intensivitatea 
dialogului cu spectatorii. 
O conțtilntă angajată să 
reflecte in opera sa nu 
numai trăiri generat- 
umanț, ci ți fapte, eveni
mente,. atitudini content • 
porane, să promoveze o 
artă de stringentă actua
litate.

Teatrul lui Obraztov 
este astăzi o importantă 
institutle de educație es
tetică si cetățenească. In- 
cepind din 1970, el a pri
mit ți o impunătoare clă
dire nouă (cu două săli 
de cite 500 si respectiv 
235 de locuri, ateliere, 
spatii destinate repeti
țiilor, organizării unui 
muzeu etc.). Atei, la se
diu, ți in deplasări se 
prezintă aproximativ 800 
de reprezentații pe an. 
spectacole de factură sa
tirică pentru adulți si

spectacole ce cultivă 
trăiri eroice ți sentiments 
romantice — pentru copii. 
Interesant, teatrul e cel 
ce comandă dramaturgilor 
texte. Aceste texte, odată 
acceptate, sint privite ca 
niște scenarii ce se dez
voltă, se îmbunătățesc pe 
parcursul repetițiilor, de 
către dramaturg. împreu
nă cu regizorul ți mai 
ales cu interpreta. Tot

lui lor, al rezonantelor 
lor psihologice, spirituale, 
asupra spectatorilor.

Turneul întreprins in 
țara noastră in cadrul ma
nifestărilor dedicate celei 
de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a permis 
spectatorilor români nu 
numai o intilnire revela
toare cu teatrul lui O- 
brazțov-azi, ci și reface

OBRAZTOV 
și păpușile sale

intr-o strinsă colaborare 
se nasc si formele si ex
presiile definitive ale pă
pușilor, decorurilor, muzi
cii etc. Create in între
gime in teatru, montările 
sint destinate cu o grijă 
ce-fi poate părea chiar 
excesivă — unele numai ți 
numai copiilor de peste 5 
ani. altele spectatorilor de 
peste 16 ani. Căci la 
Obraztov vocația creării 
ți practicării artei se îm
bină nu numai cu cea a 
teoretizării libertăților șl 
granițelor ei, ori a speci
ficului fiecărui gen artis
tic, ci ți cu altceva: cu 
o înaltă conștiință peda
gogică. Nașterea fiecărui 
spectacol presupune un 
răspuns limpede la între
bările „de ce ?“ si „pen-, 
tru cine Fiecare solu
ție, fiecare efect sint cin- 
tărite nu numai din un
ghiul calităților lor este
tice, ci și din cel al ecou

rea drumului pe care l-a 
parcurs.

Unde a ajuns arta lui 
Obrazțov ne-a demonstra' 
„Don Juan — 77" de 
V. Livanov și G. Bardin 
(regia : S. V. Obrazțov și 
V. Kusov ; scenografia : 
A. Speșneva; muzica 
G. Gladkov), un „muzical" 
care parodiază prin imi
tare șarjată moda, ten
dințele simplificatoare, 
convențiile specifice „mu
zicalului". Un show pito
resc, bogat în efecte, stră
bătut de numeroase me
lodii atrăgătoare, cintate 
minunat. Un spectacol 
amplu ți de durată cu nu
meroase păpuși frumoase 
ți pline de haz, mînuite 
admirabil; un spectacol 
ce recreează deosebit de 
exact (trădind parcă o a- 
tentă documentare), su
gestiv și cu un umor be
nign, prietenos ; obiceiu
rile, comportamentele.

reacțiile temperamentale 
specifice diferitelor po
poare din numeroasele 
țări (ale Europei, Asiei, 
Africii, Americii), pe care 
le străbate Don Juan, 
urmărit de propria-i „fa
talitate", de amenințarea 
Comandorului, de furia 
soților geloși ți de ubicui
tatea necruțătoare a unui 
drăcuțor.

De unde a pornit arta 
lui Obrazțov am putut 
vedea, in schimb, urmă- 
rindu-i recitalul-concert. 
Un recital care reia cele 
dinții manifestări publice 
ale păpușarului Obrazțov 
(mai mult nițte imitații 
pline de har decit niște 
metafore) ața cum le-a 
prezentat, pe vremuri, in 
fața unor colegi iluștri 
precum : Stanislavski,
Meyerhold ț.a.

Recitalul unui mare ar
tist, al unui om neobișnuit 
ie viu, energic, mobil, re
zistent, pentru virsta de 
76 de ani pe care o are 
azi Obrazțov. Recitalul 
unui om cultivat, talentat, 
spiritual, orator locvace și 
cozeur fin, al unui om la 
care neliniștea creatoare 
se îmbină, uimitor, cu 
forța marilor certitudini. 
Printre acestea, că „arta 
destinată bucuriei și În
nobilării oamenilor merită 
orice sacrificiu", că „tre
buie să iubești arta mai 
mult decit te iubești pe 
tine în artă". Asemenea 
credințe, slujite o viață, 
au făcut din Serghei O- 
brazțov un artist al po
porului.

Natalia STANCU

cinema
• Piesă neterminata pentru pia
nină mecanică (In cadrul „Zilelor 
filmului sovietic"): PATRIA — 
9.30; 12; 15; 17,30; 20.
• Taburetul prințesei: VICTORIA 
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Surisul mamei: CAPITOL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Chirurgii: CENTRAL — 9,151 
11,30; 13.45; 16; 18; 20.
• Din lumea filmului de altădată:
EFORIE — 9; 11,19; 13,30; 161

18,15; 20.30, FAVORIT — 9,15; 11,451 
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 FIL
MULUI (Bd. Magheru 29) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Veronica: DOINA — 9,30.
• Rocky: TIMPURI NOI — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20.
?Jack și vrejul de fasole: PA- 

EA — 9.

• Buzduganul cu trei pecețl:
DOINA — 11,30; 15,30; 19, PACEA 

15 ‘ 18 30»
• Iarna bobocilor: BUZEȘTI —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Spada neagră: GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Tănase Scatiu: PROGRESUL —
16; 19.
• Program de desene animate — 
9, Marele singuratic — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15: BUCEGI.
• Curcubeul — 14, tndrăgostiții — 
16,15, Cei șapte fii ai mei — 18,30; 
20,30: CINEMATECA.
• A clncea pecete: POPULAR — 
15,45; 18; 20.

Judecătorul Fayard zis „Șeri- 
ul“: LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Atentatul de la Sarajevo: DRU
MUL SĂRII - 16; 19.
• Pintea — 15; 17,15; 19,30, Tine
rețe fără bătrînețe — 9: FEREN
TARI.
• Piedone, comisarul fără armă:
GIULEȘTI - 9; 11; 13,13; 15,30;
17.45; 30.
• Făgădulala: COTROCENI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA 
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Atit timp cit bate ceasul — 16; 
18; 20, Pisicile aristocrate — 9: 
COSMOS.
• Johnny Chitara: FLOREASCA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30.

• Tom și Jerry: FLOREASCA — 
9.
• Zina apelor: GLORIA — 9.
• 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 — 11,45; 14,15; 
17; 19,30, Program de desene ani
mate — 9: MUNCA.
• Valea prafului de pușcă: FLA- 
CARA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Corsarul negru — 11,30; 14;
16.30; 19, Căluțul cocoșat — 9:
ARTA.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare): Coana Chirița — 10. 
Danton — 19, (sala mică): Come
die de modă veche — 10. Romu* 
lus cel Mare — 15.30. Ciștigătorul 
trebuie ajutat — 19,30, (sala Ate
lier) : Cine a fost Adam? — 11.
• Opera Română: Răpirea din 
Serai — 11, Lacul lebedelor — 19.
• Teatrul de operetă: Oklahoma 
— 10.30, Lăsațl-mă să Cînt — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala schitu Măgureanu); 
Răceala — 10,30, Joc de pisici —

19.30, (sala Grădina Icoanei): Ti
neri căsătoriți caută cameră — 15, 
Ellsabeta I — 20.
• Teatrul Mic: Rețeta fericirii —
15.30, „Omul — continuați să pu
neți întrebări" — 19,30.
• Teatrul de comedie: Jocul dra
gostei și-al întâmplării — 10,30, 
Zăpăcitul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma
gheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
Barbarii — 19.30, (sala Studio): 
Oameni feluriți — io, Nu am în
credere In bărbați — 15, Conver
sație despre domnul von Goethe 
— 19.
• Teatrul Giulești: întâmplări mai 
mult sau mai puțin ridicole — 10, 
Da sau Nu — 19,30.

• Teatrul tatlric-muzlcal „c. 
Tănase" (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu": Reci- 
tându-1 pe Shakespeare — 10, Un 
tânăr mult prea rurios — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cintece din prispa ca
sei — 19,30, (la Palatul sporturi
lor și culturii) : Cintece de ia 
Izvor — 19.
• Teatrul „Ion Creangă": Scufița 
eu trei Iezi — 10, Acțiunea Co- 
dalbul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu ctnlec — 16; 
12.
• Circul București: Super circ — 
10; 16; 19,30.
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România a prezentat 
un document de lucru privind 

cooperarea culturală

Lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O. N. U.

Opt rezoluții adoptate cu majoritate covîrșitoare 
de voturi condamnă regimul rasist sud-african și 
sprijină ferm crearea unui stat namibian liber 

și independent

Perspective favorabile 
dezvoltării relațiilor 

economice româno-americane
BELGRAD 5 — Trimisul special 

A secures transmite : în ședința or
ganului subsidiar de lucru care e- 
xaminează problemele cooperării cul
turale. științifice si în alte domenii, 
au fost prezentate noi propuneri, me
nite să contribuie la dinamizarea 
procesului de punere in aplicare a 
Actului final, la lărgirea si diversi
ficarea schimbului de valori cultu
rale. științifice si artistice între ță
rile participante la Conferința pen
tru securitate si cooperare in Eu
ropa.

Referindu-se la problemele colabo
rării culturale, șeful delegației româ
ne. ambasadorul Valentin Lipatti. a 
subliniat mai întîi bogăția de idei 
si prevederile pe care le conține Ac
tul final in acest domeniu, precum si 
necesitatea identificării de noi ac
țiuni care să contribuie la accele
rarea cooperării De olan bilateral și 
multilateral intr-un sector în care 
toate țările au de dat si de primit, 
cooperare care poate să contribuie 
din plin, nemijlocit la cunoașterea 
reciprocă a realizărilor obținute de 
toate țările in domeniul culturii și 
artei, la apropierea. înțelegerea și 
respectul mutual dintre popoarele 
continentului.

Deși cooperarea culturală se reali
zează. in principal. De cale bilate
rală. totuși, folosirea formelor mul
tilaterale se dovedește din ce în ce 
mai utilă, asa cum de altfel se pre
vede si în Actul final. în acest sens, 
ambasadorul român a amintit 
succesul de care s-a bucurat, pri
mul festival european al prieteniei 
organizat anul acesta in România, 
la care au participat formații ar

Știința și tehnica — în slujba 
progresului și înțelegerii internaționale

Decret de amnistie al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Lucrările Comitetului Executiv
ROMA 5 (Agerpres). — între 3 și 

5 noiembrie, la Centrul de cultură 
științifică .,Ettore Majorana", din 
Erice, Italia, s-au desfășurat lucrările 
Comitetului executiv al Societății eu
ropene de fizică (S.E.F.).

Pe ordinea de zi s-au aflat între 
altele alegerea noului Comitet'exe
cutiv și a altor organe de lucru ale 
societății pentru perioada 1978—1979, 
dezbaterea liniilor generale de dez
voltare a fizicii in Europa și în lume, 
programul de burse pentru tineri fi
zicieni din țările europene, pregătirea 
Conferinței generale a societății, care 
urmează să aibă loc în septembrie 
1978 la York, Anglia.

Pe parcursul lucrărilor, conduse de 
președintele Societății europene de 
fizică, prof. Ioan Ursu, s-a subliniat 
necesitatea întăririi colaborării din
tre fizicieni pe plan european și 
mondial, mobilizării lor la activități 
mai susținute de descoperire a unor 
noi fenomene în fizică, aplicării cu
ceririlor fizicii, ale științei în general, 
in economie și viața socială.

în încheierea lucrărilor. în spiritul 
mesajului adresat de președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. participan- 
ților la Conferința generală a socie
tății europene de fizică de la Bucu
rești 1975, prof. Ioan Ursu a lansat un 
anei, adoptat de Comitetul executiv 
al S.E.F., care cheamă fizicienii să 
contribuie prin activitatea lor științi-

Interzicerea unor 
organizații neofasciste 

in Finlanda
HELSINKI. Ministerul de Interne 

al Finlandei a interzis mai multe or
ganizații neofasciste reunite in așa- 
nuimitul „Front patriotic național", 
după ce s-a stabilit că „Frontul", 
condus de P. Siitoinen. acționa in re
giunea Turku și in alte zone ale țâ
rii. Organizația dispunea de forma
țiuni paramilitare, ai căror membri 
purtau brasarde cu zvastică, organi
zau reuniuni, făceau antrenamente 
de tir și se dedau la alte activități 
provocatoare.

CRONICA SAPTĂMÎNll-j
(Urmare din pag. I) 

versurile noi, înaripate, glorificînd 
dirzenia și abnegația cu care poporul 
făurește noua orinduire — răsună ca 
un cintec de elan creator și victorie, 
exprimă voința de nezdruncinat a 
tuturor fiilor patriei ca, strins uniți 
în jurul partidului, să poarte spre 
biruință deplină idealurile socialis
mului si comunismului.

Importanța deosebită a legiferării 
normelor de adresare specifice socie
tății noastre socialiste decurge din 
faptul că. așa cum arăta secretarul 
general al partidului, noua regle
mentare nu semnifică doar o simplă' 
schimbare de cuvinte, ci reflectă 
etapa superioară in care se află orin- 
duirea noastră, perspectiva spre care 
înaintăm. într-adevăr, instituirea 
formei generale de adresare „tova
răș" — cuvînt cald, apropiat, care 
încă cu opt decenii în urmă a fost 
adoptat de mișcarea noastră munci
torească și prin care, în anii grei ai 
ilegalității, comuniștii își exprimau 
încrederea în forța unită a proleta
riatului, în socialism, denumire care 
după eliberarea țării a devenit in 
mod firesc modalitatea de a exprima 
comunitatea de idealuri, devotamen
tul față de partid — ilustrează eloc
vent ruptura fată de normele de re
lații dintre oameni proprii vechii 
orinduiri, vechilor concepții.

Totodată, înlocuirea oficială a no
țiunilor de „salariat" sau „angajat" 
cu noțiunile de „oameni ai muncii" 
sau „personal muncitor" s-a afirmat 
ca o necesitate impusă de punerea 
în concordanță a raporturilor dintre 
oameni cu schimbările revoluționare 
fundamentale survenite in domeniul 
relațiilor de producție, de poziția 
nouă a oamenilor muncii în produc
ție și în societate, precum și de pro
cesul de statornicire în toate dome

tistice de prestigiu din 20 de țări 
europene, precum si din S.U.A. si 
Canada, subliniind ideea că astfel de 
experiențe ar trebui permanetizate si 
generalizate.

în lumina acestor considerente si 
pornind de la prevederile Actului fi
nal. ambasadorul român a prezentat 
reuniunii, sub forma unui document 
de lucru, o propunere a tării noas
tre privind cooperarea culturală pan- 
europeană. în document se prevede 
mai intii organizarea de festivaluri 
europene ale prieteniei, care să pri- 
lejuiască manifestări in domeniile 
teatrului, muzicii si dansului, la care 
să participe formații și ansambluri 
din toate țările participante la 
C.S.C.E.. manifestări care să fie în
soțite de intilniri intre specialiști în 
cadrul unor simpozioane, colocvii sau 
mese rotunde. Se propune, de ase
menea. organizarea unei expoziții 
oaneuropene de arhitectură si urba
nizare, in scopul prezentării specifi
cului national si a eforturilor de
puse de țările participante în ve
derea ameliorării continue a calită
ții vieții. în propunerea delegației 
române se precizează că astfel de 
activități multilaterale ar trebui or
ganizate periodic si prin rotetie în 
țări participante care s-ar oferi să 
le găzduiască.

în cadrul ședinței amintite. în in
tervențiile unor delegații, cum ar fi 
cele ale Iugoslaviei. Franței. Portu
galiei si Suediei, s-au făcut referiri 
la importanta si utilitatea propune
rilor românești pentru dezvoltarea 
cooperării culturale multilaterale ne 
olan european.

al Societății Europene de Fizică
fică la eliminarea decalajului dintre 
țările industrializate și cele în curs 
de dezvoltare, la accesul liber și fără 
discriminări al tuturor țărilor la cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

Cu ocazia prezenței în Italia, dele
gația fizicienilor români a efectuat 
vizite de lucru în mai multe insti
tute de profil și s-a convenit asupra 
intensificării colaborării româno-ita- 
liene in domeniile fizicii, chimiei, 
construcțiilor de mașini.

agențiile de presă transmit:
Convorbire. La Pekin a avut 

loc simbătă o convorbire între Hua 
Kuo-len. președintele C.C, al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stai 
al1 R.P. Chineze, si Dom Mintoff. 
primul ministru al Maltei.

La Phenian, Kim Ir Sen pre- 
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, secretarul general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. a primit delegația Partidului 
Socialist Portughez, condusă de Al
fredo Fernando Carvalho, secretar 
național al partidului, care întreprin
de o vizită în R.P.D. Coreeană.

Colocviu internațional al 
ziariștilor. Ziari?u din peste 40 
de țări, reprezentanți ai diferitelor 
instituții de formare ziaristică, perso
nalități ale vieții sociale si culturale 
din diferite țări participă la Bagdad, 
la lucrările celui de-al III-lea Coloc
viu internațional al ziariștilor, cu 
tema „Decolonizarea informației și 
rolul mijloacelor de comunicare de 
masă în promovarea și instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale". Din România participă o dele
gație a Consiliului ziariștilor. Prof. 
Mircea Malița a expus concepția țării 

niile vieții sociale a principiilor 
eticii și echității socialiste.

In interesul cauzei 
socialismului, 

păcii și colaborării 
internaționale

Pe planul activității internaționale, 
participarea delegației de partid și 
de stat, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la festivitățile de la Mos
cova, prilejuite de cea de-a 60-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, atestă înalta cinstire 
acordată de întregul nostru partid și 
popor sărbătoririi acestui măreț e- 
veniment al istoriei universale, care 
a deschis calea făuririi primului stat 
al muncitorilor și țăranilor, epoca 
trecerii omenirii de la capitalism la 
socialism. Exprimind, în cuvîntarea 
rostită la ședința solemnă de la Mos
cova, satisfacția pentru evoluția as
cendentă a raporturilor româno-so- 
vietice, ridicate pe o treaptă nouă, 
superioară, in anii socialismului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
glas convingerii că prietenia și co
laborarea dintre partidele și țările 
noastre vor deveni tot mai trainice 
și mai fructuoase, în folosul poporu
lui român și al popoarelor sovietice, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Consecvența cu care statul nostru 
acționează pentru traducerea în viață 
a orientărilor fundamentale ale Con
gresului al XI-lea privind întărirea 
solidarității si dezvoltarea conlucrării 
cu noile state independente, cu țările 
in curs de dezvoltare, și-a găsit o 
elocventă exnresie în convorbirile 
româno-egiptene la nivel înalt ce au

NAȚIUNILE UNITE 5 — Trimisul 
nostru special transmite : întru
nită în plen, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat vineri un 
număr de opt rezoluții în legătură 
cu problema Namibiei, încheind, ast
fel, dezbaterea la acest important 
punct de pe ordinea de zi.

Principala rezoluție privind situația 
din Namibia, ca urmare a ocupării 
ilegale de către Africa de Sud a 
acestui teritoriu, condamnă energic 
autoritățile sud-africane și reafirmă 
că orice fel de convorbiri cu privire 
la independența Namibiei trebuie să 
se desfășoare între reprezentanții 
S.W.A.P.O. și guvernul de la Preto
ria, sub auspiciile Națiunilor Unite, 
cu singurul seop de a discuta moda
litățile de transferare a puterii către 
poporul namibian. Denunțînd hotă- 
rîrea R.S.A. de a anexa zona nami- 
biană Walvis Bay, rezoluția declară, 
totodată, că Africa de Sud trebuie să 
plătească reparații Namibiei pentru 
daunele provocate prin ocuparea ile
gală a acestei zone.

O altă rezoluție stabilește ca Adu
narea Generală să organizeze o se
siune specială consacrată problemei 
Namibiei, inainte de sesiunea obiș
nuită din 1978, „la o dată ce urmează 
să fie fixată de secretarul general al 
O.N.U. în urma consultărilor cu Con
siliul O.N.U. pentru Namibia".

Celelalte documente se referă la 
aplicarea programului privind statu
tul de națiune pentru Namibia, Fon
dul O.N.U. pentru Namibia, răspîn- 
direa informațiilor cu privire la Na

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că. în legătură cu 
cea de-a 60-a aniversare a Revolu
ției din Octombrie, in U.R.S.S. a fost 
anunțată o amnistie. Printr-un de
cret al Prezidiului Sovietului Suprem 
sînt scutite de pedepse persoanele 
condamnate la privațiune de liberta
te pe termene de pină la cinci ani 
inclusiv, cele care au luat parte la 
acțiunile militare desfășurate in a- 
părarea patriei sovietice, cele care 
au fost decorate cu ordine și me
dalii ale U.R.S.S., femei, minori.

noastre asupra rolului mijloacelor de 
informare de masă in procesul de in
staurare a unei noi ordini economice 
in lume. ■

Canalul 1 de televiziune al 
R. F. Germania a prezentat fil
mul „Arta populară in lemn in 
Maramureș", realizat de cores
pondentul A.R.D. la București. 
Imaginile, judicios selectate, au 
constituit un omagiu adus sculp
turii populare românești în 
lemn, iar comentariul care le-a 
însoțit a evidențiat eforturile 
depuse de statul român pentru 
păstrarea nealterată a comorilor 
de artă populară autentică.

Lucrările sesiunii ordina
re a Comisiei consultative 
sovieto-americane s au inch‘" 
iat la Geneva. Comisia a fost insti
tuită pentru a contribui la traduce
rea in viată a prevederilor Tratatului 
privind limitarea sistemelor de apă
rare antirachetă si acordului provi
zoriu privind unele măsuri în dome
niul limitării armamentelor strategice 
ofensive, încheiate de cele două țări 

avut loc la Sinaia cu ocazia vizitei 
efectuate in România de președintele 
Anwar El Sadat. Bilanțul rodnic ai 
noului dialog este de natură să dea 
un nou impuls dezvoltării colaborării 
bilaterale, să contribuie la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și po
poarele arabe, prilejuind, totodată, 
reafirmarea alesei aprecieri de care 
se bucură în țările arabe poziția con
structivă a României în ce privește 
necesitatea soluționării politice a 
crizei din Orientul Mijlociu, statorni
cirii unei păci trainice în această 
regiune.

Convorbirile economice româno- 
anlericane, desfășurate zilele acestea 
la Washington, evidențiază preocu
parea României de a extinde rapor
turile cu toate statele lumii, indife
rent de orinduirea socială, în spiritul 
coexistenței pașnice. Analizele la 
care s-a procedat în cadrul lucrărilor 
sesiunii Comisiei economice mixte au 
reliefat progresul simțitor al comer
țului și cooperării în diferite ramuri 
ale industriei în ultimii ani. Desigur, 
ceea ce s-a realizat poate fi consi
derat doar un început, dat fiind că 
potențialul economic si tehnico-stiin- 
tific al S.U.A. pe de o parte., si ac
tivitatea vastă desfășurată de Româ
nia pentru dezvoltarea accelerată a 
forțelor de producție, pe baza cuceri
rilor revoluției tehnico-stiintifice. 
oferă premise extinderii continue a 
conlucrării dintre cele două țări. 
Tocmai pomindu-se de la aceste po
sibilități. s-a convenit ca volumul de 
1 miliard de dolari al schimburilor 
comerciale să fie realizat, inainte de 
1980, termenul prevăzut initial. Pen
tru a se obține noi progrese pe a- 
ceastă cale este necesar, fără îndoială., 
să se confere relațiilor bilaterale sta
bilitate și perspectivă, să se renunțe 
la restricțiile ce mai persistă în calea 
dezvoltării comerțului si cooperării 
româno-americane.

Prevalează spiritul 
constructiv

Negocierile din cadrul reuniunii de 
la Belgrad s-au caracterizat prin
tr-un conținut bogat, caracterul lor 
constructiv predominînd în mod evi

mibia, acțiunea organizațiilor inter- 
guvernamentale și neguvernamentale 
în problema namibiană, programul 
de lucru al Consiliului Națiunilor 
Unite pentru Namibia, intensificarea 
și coordonarea acțiunilor O.N.U. în 
sprijinul poporului namibian.

în spiritul poziției sale consec
vente de solidaritate militantă și 
sprijin multilateral față de cauza 
dreaptă a poporului Namibiei, față 
de aspirațiile sale de dobîndire cit 
mai grabnică a independenței și li
bertății, România a avut o contri
buție activă la elaborarea tuturor 
acestor rezoluții, prezentate de un 
mare număr de state în calitate de 
coautori.

Se cuvine reliefată majoritatea co- 
virșitoare de voturi întrunită de fie
care din cele opt documente. Pentru 
prima oară în dezbaterile asupra re
zoluțiilor privind Namibia, nici un 
stat nu a votat contra. în timp ce 
un mic număr de țări s-au abținut 
de la vot.

★
LUSAKA — Ministrul zambian al 

afacerilor externe, Siteke Mwale, va 
întreprinde săptămîna viitoare o vi
zită in unele țări din Orientul Apro
piat. în fruntea unei comisii a Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.), 
în încercarea de a obține instituirea 
unei blocade asupra livrărilor de pe
trol către Republica Sud-Africană și 
Rhodesia. Comisia O.U.A. va vizita 
Irakul, Iranul, Kuweitul, Emiratele 
Arabe Unite, Arabia Saudită și Ior
dania.

Sînt eliberați bărbații care au de
pășit 60 de ani și femeile de peste 
55 ani, femeile cu copii minori, pre
cum și femeile însărcinate, invalizii. 
Se reduce la jumătate partea neefec
tuată din pedepsele date persoanelor 
din categoriile menționate, condam
nate la privațiune de libertate pe ter
mene de peste cinci ani. Amnistia 
nu se aplică persoanelor condamnate 
pentru crime deosebit de periculoase 
împotriva statului, persoanelor recu
noscute ca recidiviști deosebit de pe
riculoși, condamnați pentru crime 
grave.

Ia 26 mai 1972, ca și a prevederilor 
acordului privind unele măsuri pen
tru reducerea pericolului de declan
șare a unui război nuclear, semnat de 
U.R.S.S. si S.U.A. la 30 septembrie 
1971.

Protocol de cooperare 
chino-albaneză. La Tirana “ 
fost semnat protocolul celei de-a 
17-a sesiuni a Comisiei mixte chino- 
albaneze pentru cooperare științifică 
și tehnică.

ACOrd. conf°rrn‘*ate cu un 
acord’ intervenit între Banca Națio
nală a R.P. Ungare și un consorțiu 
internațional — relatează agenția 
M.T.I. — Ungaria va putea plasa pe 
piața internațională obligații in va
loare de 100 milioane mărci vest- 
germane. Termenul împrumutului este 
de opt ani, cu o dobîndă de 6.5 la 
6Ută.

Criza de guvern din Olan- 
jJq Premierul desemnat al Olandei, 
Joop den Uyl.\ renunțat la misiunea 
sa de formare a unui nou guvern, 
s-a anunțat oficial la Haga. Decizia 
survine după refuzul democrat-cres- 
tinilor de a accepta propunerile sale 
privind atribuirea portofoliilor mi
nisteriale.

dent asupra accentelor discordante 
ce mai răzbat din unele intervenții. 
Săptămîna care s-a încheiat a ates
tat astfel că, pornindu-se de la inte
resele reale ale securității și coope
rării, dezbaterile pot fi focalizate a- 
supra unor probleme a căror solu
ționare s-ar înscrie pe linia voinței 
popoarelor ca reuniunea să ducă la 
rezultate concrete, să marcheze un 
important pas înainte în materializa
rea înțelegerilor asupra cărora s-a 
convenit la Helsinki. Acționind în 
spiritul poziției sale profund con
structive, România a avansat propu
neri realiste, de natură să aprofun
deze procesul destinderii, să ducă la 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice intereuropene, la 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
țărilor reprezentate. Tocmai acestei 
cerințe i-ar răspunde crearea unui 
centru european de cooperare indus
trială. care să asigure un larg schimb 
de informații și documentație asupra 
posibilităților de extindere și adin- 
cire a conlucrării în domeniul res
pectiv, pentru valorificarea superioa
ră a resurselor materiale și tehnice, 
in avantajul tuturor țărilor. O altă 
propunere a țării noastre se referă 
la aspectele militare ale securității, 
ea reflectînd cerința imperioasă de a 
se întreprinde măsuri efective de 
dezangajare militară și de dezarmare 
pe continent, fără de care nu poate 
fi concepută o securitate reală. Tot
odată, pornind de la bunele rezultate 
ale reuniunilor internaționale ale ti
neretului, desfășurate anul acesta la 
București, România a propus orga
nizarea de noi acțiuni similare, ca 
mijloc de mai bună cunoaștere a 
preocupărilor și aspirațiilor tinerei 
generații din țările europene.

Pentru sporirea rolului 
Națiunilor Unite

Dezbaterile din cadrul O.N.U. au 
pus încă o dată în evidență îngrijo
rarea crescindă a popoarelor față de 
cdntinuarea cursei înarmărilor, ce
rința imperioasă de a se realiza o 
cotitură radicală în tratativele de 
dezarmare, astfel îneît acestea să fie

O contribuție utilă la extinderea 
și adincirea schimburilor comercia
le și acțiunilor de cooperare dintre 
România și S.U.A. .— aceasta este 
aprecierea ce poate fi dată lucră
rilor celei de-a patra sesiuni a Co
misiei economice mixte româno- 
americane, desfășurate la Washing
ton,' în zilele de 2 și 3 noiembrie. 
Prin atmosfera constructivă în care 
au decurs, prin rezultatele cu care 
S-au încheiat, lucrările sesiunii de
monstrează, incă o dată, că dezvol
tarea colaborării pe plan economic, 
ca și in alte domenii de activitate, 
între statele lumii, intensificarea 
participării la diviziunea interna
țională a muncii se înscriu ca un 
factor al progresului, contribuie la 
o mai bună valorificare a potenția
lului fiecărei națiuni, deosebirile de 
orinduire socială neputînd constitui 
un impediment în calea unor ra
porturi normale, atunci cînd există 
dorința de înțelegere reciprocă, în 
spiritul cerințelor 
coexistentei paș
nice.

Resursele ample 
si nivelul tehno
logic ridicat al e- 
conomiei ameri
cane, pe de o parte, realizările e- 
conomiei românești în plină dez
voltare, pe de alta, oferă premise 
favorabile unei creșteri continue a 
schimburilor economice și cooperă
rii între cele două țări, ceea ce nu 
poate decît sluji apropierii între 
popoarele român și american, mar- 
cînd, totodată, un aport la cauza 
generală a păcii și colaborării. Toc
mai acest spirit a stat, după cum 
se știe, la baza Declarației cu pri
vire la cooperarea economică, in
dustrială și tehnico-științifică, sem
nată de președinții României și 
S.U.A., în decembrie 1973, conco
mitent cu celălalt important docu
ment, Declarația cu privire la prin
cipiile de colaborare. Schimbul de 
mesaje prietenești între președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Jimmy Carter, cu prilejul pri
mirii la Casa Albă a conducătorului 
delegației române la actuala se
siune a comisiei mixte, constituie, 
fără îndoială, o nouă și semnifica
tivă expresie a dorinței celor două 
state de amplificare în continuare 
a colaborării dintre ele.

Impulsul pe care l-au dat dez
voltării relațiilor economice — ca 
de altfel și în alte domenii — do
cumentele amintite, precum și a- 
cordurile și înțelegerile încheiate în 
temeiul lor reiese cu prisosință din 
faptul, relevat cu satisfacție și în 

.timpul lucrărilor sesiunii, că, in ul
timii trei ani, volumul schimburilor 
comerciale s-a dublat. Pină la sfîr- 
șitul anului în curs se așteaptă ca 
volumul schimburilor în ambele 
sensuri să atingă 600 de milioane 
de dolari, ceea ce creează premisele 
ca obiectivul fixat de 1 miliard de 
dolari pină in 1980 să fie realizat 
chiar mai devreme.

Desigur, această perspectivă îm- 
bueurătoare, scoasă în evidență de 
șefii celor doilă delegații, in Ca
drul sesiunii, cit și la conferința 
de presă ce i-a urmat, ar fi mult 
facilitată dacă s-ar asigura pe plan 
juridic relațiilor economice româ

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON

ORIENTUL MIJLOCIU
Poziții în legătură cu pregătirea 

Conferinței de la Geneva
CAIRO (Agerpres). — Intr-un in

terviu difuzat, vineri seara, de tele
viziunea din Cairo, președintele Egip
tului, Anwar El Sadat, a adus o .se
rie de precizări privind propunerea 
sa de creare a unui „comitet de 
lucru" care să pregătească ordinea 
de zi a Conferinței de la Geneva asu
pra Orientului Mijlociu.

Printre altele, întrebat cine ar tre
bui să participe la acest comitet, pre
ședintele Sadat a spus : „Toate păr
țile care vor participa la Conferința 
de la Geneva trebuie să ia parte la 
pregătiri — adică S.U.A. si U.R.S.S., 
copreședinții, țările arabe de pe linia 
de confruntare, anume Egipt, Siria, 

scoase, în sfîrșit, din impas. Acțio- 
nind în conformitate cu orientarea 
sa bine cunoscută in această proble
mă de vitală însemnătate, România 
a subliniat din nou necesitatea ca în 
negocierile de dezarmare să se por
nească de la cerința democratizării 
vieții internaționale, ca acestea să 
fie puse sub auspiciile O.N.U., cadru 
de natură să asigure participarea în 
condiții de egalitate a tuturor state
lor la rezolvarea problemelor inter
naționale actuale. Numărindu-se 
printre inițiatorii convocării unei se
siuni speciale a O.N.U.. ce va avea 
loc în mai-iunie anul viitor. Româ
nia consideră că acestui inalt for îi 
revine un rol de cea mai mare în
semnătate în declanșarea procesului 
care să ducă la înfăptuirea dezarmă
rii generale, și în primul rind 
a dezarmării nucleare. Tocmai por
nind de la o asemenea concepție, din 
dorința de a-și aduce din plin con
tribuția la reușita sesiunii extraordi
nare, țara noastră a avansat propu
neri de documente referitoare la tac
tica și strategia tratativelor, la mă
surile concrete ce urmează a fi între
prinse pentru înfăptuirea dezarmării.

însemnătatea sporirii rolului O.N.U. 
în solutionarea marilor probleme ale 
lumii de azi a fost puternic eviden
țiată cu ocazia dezbaterilor din Con
siliul de Securitate privind situația 
gravă din R.S.A. Rezoluția adoptată 
prin care se instituie un embargou 
economic și militar strict împotriva 
regimului rasist de la Pretoria, are 
o semnificație deosebită, fiind pentru 
prima dată cind se decide de către 
consiliu aplicarea de sancțiuni obli
gatorii împotriva unui stat membru 
care persistă în violarea flagrantă a 
principiilor Cartei O.N.U.

Făcînd bilanțul săptămînii care se 
încheie, țara noastră are satisfacția 
de a fi acționat, ca și în perioadele 
precedente, cu fermitate și perseve
rență pe linia cerințelor majore ale 
vieții internaționale, fiind, in ace
lași timp, hotărîtă să-și aducă și in 
viitor contribuția constructivă la so
luționarea, potrivit intereselor po
poarelor, a problemelor ce confruntă 
omenirea contemporană. 

no-americane o bază stabilă și de 
durată. De altfel, acest lucru este 
cerut de însuși ritmul dezvoltării 
raporturilor în sfera economiei, 
care, în mod firesc, implică un șir 
de probleme necesitind găsirea de 
răspunsuri, de soluționări adecvate, 
de noi căi de conlucrare, menite 
să ducă la extinderea în continuare 
și, totodată, la diversificarea atît a 
schimburilor comerciale, cit și a 
formelor de cooperare economică. 
In acest sens, atit în plenul sesiu
nii, cit și in grupurile de lucru 
s-au reliefat posibilitățile largi e- 
xistente privind dezvoltarea forme
lor moderne, de înaltă eficiență, 
cum ar fi societățile mixte de pro
ducție sau de desfacere — un e- 
xemplu concludent constituindu-1 
experiența pozitivă a societății 
mixte româno-americane „Control 
Data Corporation" — precum și coo
perarea pe terțe piețe.

Cu atît mai importantă apare, în
' asemenea con

diții. degrevarea 
raporturilor eco
nomice de orice 
măsuri limitati
ve, tocmai in 
scopul de a le 

conferi temelii stabile, indispen
sabile pentru extinderea lor con
tinuă. De aceea, este un fapt 
pozitiv că ambele părți au re
levat, în cursul desfășurării se
siunii, însemnătatea pe care ar 
prezenta-o extinderea clauzei na
țiunii celei mai favorizate pentru 
perioade de timp mai îndelungate 
decit in prezent. „Nu încape în
doială că extinderea clauzei pentru 
perioade mai mari ar avea efecte 
favorabile — declara în această pri
vință, la conferința de presă, ca 
răspuns la o întrebare a trimisului 
„Scinteii", doamna Juanita Kreps, 
ministrul comerțului al S.U.A., pre
ședintele delegației americane la 
sesiune, referindu-se totodată la 
unele prevederi restrictive ale ac
tualei legislații americane. Ne vom 
ocupa în continuare de această pro
blemă. a spus domnia sa, și sperăm 
să avansăm spre o soluționare". 
După ce a arătat apoi că noua lege 
americană privind administrarea 
exporturilor este menită să ducă la 
accelerarea procedurilor pentru e- 
liberarea licențelor de export, mi
nistrul american a subliniat în în
cheierea declarației sale : „Aș vrea 
să reafirm angajamentul nostru de 
a dezvolta in continuare relațiile cu 
România. Extinderea legăturilor 
comerciale și economice constituie 
un factor-eheie în acest proces. 
Consider că atmosfera pozitivă în 
care s-au desfășurat lucrările se
siunii noastre creează o bază fermă 
pentru extinderea pe mai departe a 
colaborării economice bilaterale".

Desigur, o asemenea evoluție, în 
sprijinul căreia România s-a pro
nunțat și în cursul actualei sesiuni, 
ar corespunde intereselor ambelor 
țări, s-ar înscrie, totodată, in spi
ritul prevederilor Actului final d3 
la Helsinki, contribuind, astfel, la 
stimularea proceselor destinderii și 
înțelegerii internaționale.

R. CAPLESCU

Iordania, Liban și palestinienii, pre
cum și Israelul".

★
Guvernul iordanian s-a alăturat po

ziției președintelui egiptean Anwar 
El Sadat, cerînd ca preconizata Con
ferință de la Geneva asupra Orien
tului Mijlociu să discute problemele 
de fond ale conflictului arabo-israe- 
lian și să nu piardă timpul cu ches
tiuni de procedură, dacă, într-adevăr, 
se urmărește realizarea unei păci jus
te și durabile in regiune. „Conferința 
de la Geneva nu-și va realiza scopu
rile dacă palestinienii nu sînt incluși" 
— a declarat ministrul iordanian al 
informațiilor. Adnan Abou Odeh.

Confruntări 
pe cerul nordic

Aspecte ale luptei 
de concurentă 

între companiile aviatice 
occidentale

tncepind de duminica trecută, 
avioanele companiei scandinave 
S.A.S. n-au mai avut dreptul să 
debarce și să imbarce pasageri in 
orașele engleze Glasgow și Man
chester. Această măsură a fost 
decisă de ministrul britanic al co
merțului ca represalii pentru fap
tul că autoritățile daneze persistă 
in refuzul de a permite companiei 
British Midland să deschidă o li
nie aeriană regulată Birmingham 
— Copenhaga.

In legătură cu această știre, zia
rul „LE MONDE" a publicat un 
comentariu in care se arată : Se 
pare că autoritățile daneze sînt din 
ce în ce mai iritate constatînd că. 
in această perioadă de criză eco
nomică. numeroși compatrioți de-ai 
lor (desigur dintre cei cu mulți 
bani n.n.) găsesc mai convenabil 
să-și facă cumpărăturile in Anglia. 
Interesate să stimuleze acest aflux, 
oficialități britanice au hotărit să 
pună la dispoziție amatorilor o li
nie aeriană specială Copenhaga — 
Birmingham. Danezii au opus un 
„nu" categoric, dar primarul Bir- 
mingham-ului, fără să țină seama 
de aceasta, a anuntat solemnitatea 
inaugurării liniei/ Intrucit partea 
daneză a persistat în refuz, festivi
tățile au trebuit să fie anulate.

Și un alt incident tot pe cerul 
nordic. Compania americană Pan 
Am a hotărit. după un preaviz de 
72 de ore. să sisteze toate zborurile 
între S.U.A. și țările scandinave. 
Decizia' a fost luată aflindu-se că 
autoritățile federale americane au 
hotărit să lipsească Pan Am de 
cea mai mare parte a avantajelor 
și privilegiilor de care se bucura 
in favoarea unei alte companii — 
North Wesț Orient, care va prelua 
ștafeta,' probabil, la primăvară.

DE PRETUTINDENI
• ARBORI ÎMPOTRI

VA POLUĂRII. p“e 
absorb din atmosferă nu numai 
bioxidul de carbon, ci și o altă 
substanță nu mai puțin dăună
toare omului — monoxidul de 
azot, component al gazelor de 
eșapament care poluează mediul 
ambiant al marilor orașe. Expe
riențele specialiștilor sovietici 
au infirmat opiniile potrivit 
cărora monoxidul de azot ar fi 
dăunător arborilor. Dimpotrivă, 
se recomandă plantarea. în zo
nele cu trafic intens, de pini, 
arțari, frasini, care „înghit" can
tități importante din gazele 
poluante.

• BANCA DE TRANS- 
PLANTOLOGIE. Clădirea 
Institutului de biostructură al 
Academiei de medicină din 
Varșovia adăpostește Banca 
centrală națională de țesuturi — 
cea mai mare instituție de acest 
fel de pe continent și a doua din 
lume, după cea din Maryland, 
S.U.A. Țesuturile destinate trans
planturilor — grefe de oase, 
cartilaje, meninge, tendoane, 
nervi periferici., piele — sint 
preparate pe baza unei tehno
logii moderne : după prelevări 
ele sint congelate, uscate si ste 
rilizate cu ajutorul razek 
gamma sau al electronilor răpi. 
Tratate astfel, țesuturile pot t. 
expediate prin poștă și păstrate 
ciț'iva ani de zile. Banca centra ., 
poloneză de transplantologie, v 
care a furnizat deja 25 000 de ’ 
grefe. colaborează cu peste o 
sută de clinici și spitale, precum
și cu banca de conservare a oa
selor din Katowice.

• PUNCTE ÎN MINUS 
PENTRU FUMĂTORI. Un 
test organizat de Ministerul ja
ponez al Sănătății a demonstrat 
că părerea potrivit căreia fuma
tul este un stimulent pentru ac
tivitatea psihică constituie o 
prejudecată nocivă. Au partici
pat la acest test mai mulți stu- 
denți în medicină, cu toții fu
mători (între 20 și 30 de țigări 
pe zi) și cu însușiri intelectuale 
foarte apropiate. înaintea expe
rimentului — care a constat în 
măsurarea rapidității cu care au 
fost percepute niște texte im
primate in culori diferite — s-a 
stabilit un punctaj pentru capa
citatea medie de lectură și o 
scară pentru cazurile de sporire 
sau de diminuare a acestei ca
pacități. Cei care nu fumaseră 
nici o țigară înaintea probei au 
obținut opt puncte in plus față 
de viteza normală ; cei care fu
maseră două țigări cu filtru au 
rămas în urma primilor, avînd 
sase puncte în minus ; decalajul 
s-a mărit considerabil pentru cei 
care au fumat două țigări fără 
filtru : 21 de puncte în minus.

• MODEL : CAPUL 
CIOCĂNITOAREI. Ciocă- 
nitoarea — se spune în glumă 
— nu cunoaște durerile de cap ; 
în orice caz, deși este supus ne
contenit șocurilor, creierul ei nu 
prezintă niciodată leziuni. Iată 
de ce la un institut neuropsihia- 
tric din Statele Unite — preocupat 
de realizarea unei căști protec
toare cit mai eficiente — a fost 
studiată îndeaproape anatomia 
capului acestei viețuitoare. Cer
cetătorii au constatat că spațiul 
dintre creier și membrana sa 
exterioară este foarte redus ; o 
substahță spongioasă, relativ 
densă, învelește creierul, avind 
principalul rol in amortizarea 
șocurilor: la aceasta contri-' 
buie și mușchii care îmbracă 
strins craniul. în consecință, oa
menii de știință au recomandat 
fabricarea unei căști căptușite 
cu un strat gros, dar ușor, din- 
tr-un material buretos, care să 
reproducă forma capului ca un 
mulaj.

• PROVIZII DE CĂL 
DURĂ. Un inventator franci?/ 
a avut ideea de a realiza în 
timpul verii provizii de energie 
calorică pentru sezonul rece. Cu 
ajutorul unor colectoare solare, 
montate pe acoperișuri de clădiri 
obișnuite, el a încălzit o mare 
cantitate de apă. care a fost 
trimisă apoi într-un circuit con
tinuu. prin țevi, spre un masiv 
stîncos subteran, cu un volum 
de 8 000 mc. Stînca s-a încălzit 
treptat și. mulțumită stratului 
protector de pămint de deasu
pra sa. și-a păstrat temperatura 
ridicată pină in lunile de iarnă. 
Reluindu-și circuitul, apa din 
țevi a transportat. de data a- 
ceasta. căldura 'în sens contrar : 
spre instalațiile gospodărești din 
casele de la suprafața solului.

• ORAȘELE DIN 
ADÎNCURI. în apropiere de 
coasta mediteraneană a Turciei 
au fost descoperite zece orașe 
antice de un mare interes pen
tru arheologie. Cîndva ele se 
aflau pe maluri, dar avansarea 
mării asupra uscatului le-a aco
perit. O expediție a Muzeului de 
arheologie submarină din Turcia 
a izbutit să întocmească o bogată 
și interesantă colecție de 
obiecte de uz gospodăresc culese 
din aceste așezări străvechi, care 
au zăcut sub apele Mediteranei 
timp de peste două milenii.

• DILEMĂ MEDICA
LĂ. Un caz medical puțin obiș
nuit s-a petrecut într-un orășel 
italian. După cum relatează 
agenția France Presse, Trevaglia 
Bocci. in virstă de 57 de ani, din 
Camerino. a fost considerată de 
medici decedată la 28 octombrie. 
Cu toate acestea, deși a trecut 
mai bine de o săptămînă de 
atunci, corpul ei nu s-a răcit și 
continuă să rămină destins. A 
fost inițiată o anchetă pentru a 
se stabili dacă Trevaglia mai 
trăiește, deși inima sa a incetat 
să bată, sau dacă a murit, deși 
corpul ei este cald și nu prezintă 
nici o rigiditate.
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