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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Senatului Malayeziei

ORGANIZA ȚIA DE PARTID 
promotoare consecventă a aplicării 
noului mecanism economico-financiarîn unitățile industriale din Întreaga țară se aplică de citeva luni noul mecanism economico-financiar, uti- lizîndu-se cu bune rezultate, ca indicatori economici de bază, valoarea producției nete și producția fizică, dezvoltindu-se autoconducerea muncitorească și autogestiunea unităților economice. Totodată. precum se știe, începînd de la 1 ianuarie 1979 se va trece pretutindeni — atit in Industrie, cit și in agricultură, în transporturi, in celelalte domenii economice — la aplicarea întregului ansamblu al hotăriri- Vt și măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c., urmă- rindu-se să se realizeze o mai înaltă eficiență în întreaga activitate eco- nomico-socială.Cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — profundă și cuprinzătoare analiză a problemelor economiei românești in etapa actuală, amplu și mobilizator program de acțiune pentru perfecționarea activității economice — deschide în continuare noi și luminoase perspective rodnicului proces al traducerii în viață a noului mecanism economico-financiar, care presupune, așa cum sublinia cu deosebită pregnanță secretarul general al partidului, o radicală transformare a formelor, modalităților și instrumentelor de conducere a vieții economice, participarea mai intensă, mai angajată a maselor de oameni ai muncii atit la adoptarea deciziilor, cît și la exercitarea controlului înfăptuirii in viață a măsurilor stabilite de partid.Se poate afirma că experiența acumulată de pe acum în înfăptuirea sarcinilor cu adevărat revoluționare trasate de Plenara din martie a C.C. al P.C.R., rezultatele obținute de unitățile care aplică noii indicatori și noile reglementări de citeva luni — iar unele, care au luat parte la experimentarea lor, de ciți- va ani — demonstrează grăitor că transpunerea in /fapt, a acestor măsuri, cu adinei implicații in gindirea și practica economico-socială, nu poate fi privită doar ca o preocupare strict economică ; în întreaga noastră viață socială economicul și politicul se împletesc indisolubil. Viața arată că se obțin rezultate bune în special în unitățile și intrteprinde- rile in care organizațiile de partid au acționat și acționează energic, considered aplicarea măsurilor a-

doptate pentru perfecționarea conducerii și planificării eoonomico-fi- nanciare drept sarcina lor politico- economică centrală.Deși organizațiile de partid s-au preocupat de popularizarea și explicarea aspectelor legate de autoges- tiune și autoconducere, ar fi greșit să se considere încheiată această activitate. în procesul aplicării noului mecanism economico-financiar apar aspecte noi. mai persistă și unele neclarități. Tocmai pentru a înrădăcina aplicarea corectă, cu rezultatele scontate, a noului mecanism se cer in continuare folosite toate mijloacele muncii politico-educative — convorbirile de la om la om, expunerile, propaganda vizuală, emisiunile stațiilor de radioamplificare, gazetele de perete, foile volante etc. în felul acesta se va asigura nu numai înțelegerea mai aprofundată, ci și rezolvarea în deplină cunoștință de cauză — în primul rind de către membrii organelor de conducere colectivă, precum și de către toți oamenii muncii din întreprinderi și centrale industriale — a problemelor, nu o dată deosebit de complexe, pe care le implică aplicarea noului mecanism.Este necesar ca activitatea po- litico-educativă a organizațiilor de partid să înrădăcineze și mai te>- meinie in conștiința fiecărui om al muncii adevărul fundamental că de felul cum fiecare se va strădui să asigure îndeplinirea integrală a noilor indicatori, realizarea producției la un înalt nivel calitativ și de eficiență depinde direct îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale întregului colectiv, ale fiecărui membru al său, că noul mecanism se bazează tocmai pe cointeresarea individuală și colectivă și. concomitent, pe creșterea spiritului de răspundere al tuturor și al fiecăruia in parte, ca factori esențiali ai bunei sale funcționări.In centrul activității politico-edu- catjve. desfășurale .de organele și Organizațiile de partid trebuie să se situeze sporirea combativității comuniste, revoluționare față de vechile metode și practici — cum ar fi preocuparea exclusivă pentru ‘producția globală cu orice preț, neglijarea factorilor calitativi ai producției etc. — precum și impunerea in toate verigile procesului productiv a înaltelor etaloane de calitate a produselor pe care

le implică orice activitate industrială modernă. Așa cum a subliniat cu deosebită tărie secretarul general al partidului la recenta consfătuire de lucru : „Trebuie să punem in fața oamenilor muncii problemele deschis: întreprinderile nu vor putea funcționa dacă nu vor realiza produse de calitate înaltă". ,Aceasta presupune o grijă tot mal accentuată pentru creșterea calificării și competenței profesionale la toate eșaloanele, organizațiile de partid avînd 'îndatorirea de a controla cu perseverență șl exigență felul în care își desfășoară activitatea cursurile de calificare și specializare, modul în care membrii de partid dau exemplu în însușirea tehnicii noi.Una dintre cele mai importante trăsături etice ale comunistului este punerea mai presus de orice a interesului obștii. în această lumină, pentru organizațiile de partid, pentru comuniști, o datorie esențială este aceea de a demonstra la locul de muncă faptul că autogestiunea — cu drepturile și responsabilitățile sporite ce decurg din ea — înseamnă nu limitarea la interesele propriei Întreprinderi, propriului colectiv de muncă, ci participarea responsabilă la rezolvarea problemelor generale ale colectivității, ale întregii economii naționale. Trebuie să fie clar înțeles că un singur om sau Un singur colectiv de atelier, dacă nu se incadrează cu toată capacitatea, cu toate disponibilitățile, în efortul general, prejudiciază serios eforturile șl rezultatele celorlalți.Ca militante revoluționare, organizațiile de partid au îndatorirea să acționeze in calitate de autentice „state majore1* în „războiul" împotriva oricărei forme de manifestare a risipei — de timp, de spații și capacități de producție, de materii prime și materiale, de energie și combustibil etc. Numai printr-o asemenea acțiune susținută se vor putea obține rezultate economice tot mai bune, materializate in sporuri substanțiale de producție netă, adică de valoare nou creată, de venit național.Activitatea organizațiilor de partid, munca lor polttico-educatlvă. exemplul înaintat al comuniștilor trebuie Să devină in și mai mare măsură un factor decisiv al aplicării noului mecanism economico-financiar. al obținerii de noi succese in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
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Turnu Măgurele a cunoscut în ultimul deceniu o dezvoltare urbanistica fârâ precedent Foto : S. Cristian
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„De ce tocmai eu?"
Anticariatul de pe bulevardul 1848 din Capitală avea 

ușa larg deschisă. Înăuntru, doat cițiva clienți, cercetir.d 
cu privirea rafturile pline de cărți. Și deodată....... Vă rog,
țigara !“ Toate capetele s-au intors spre ușă. In prag, 
cu un pas deja înăuntru, un ins ce părea mai degrabă 
nedumerit de locul unde nimerise, decit atins de in
tervenția legitimă a responsabilei unității, abia atunci 
catadicsește să scoată țigara din gură. Și o aruncă in
solent peste umăr, in mijlocul trotuarului. „Nu așa, vă 
rog să ridicați țigara și s-o puneți unde trebuie !“.

De voie, de nevoie, sub privirile severe ale celor din 
jur, s-a dus să-și ridice chiștocul. Nu insă înainte de 
a rinji gros :

— De ce tocma’ eu 7 Ce, e singura țigară de pe 
trotuar ?

Nu, din păcate nu era singura țigară aruncată, in
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disprețul curățeniei, direct pe trotuar. După cum nici 
el nu era — și din nefericire nu este — singurul din 
speța celor care ridică insolent din umeri.

Intr-o noapte, in preajma intrării, pe vecliea șosea, 
in Pitești, un autoturism izbutește să evite abia in ul
tima clipă ciocnirea cu un obiect din mijlocul drumu
lui, scos de faruri din întuneric, abia la cițiva pași: o 
ditamai roată de rezervă, căzută de la vreun camion. 
Reușind să frineze la timp, conducătorul autoturismu
lui a virat apoi tacticos pe lingă ea. ocolind-o. „De ce 
nu oprifi o clipă ? — a întrebai surprins unul din pa
sagerii ocazionali ai mașinii — m-aș duce eu s-o dau 
la o parte ; careva ar putea s-o pățească mai rău...“.

— Dar. ce, e treaba noastră 7 a mormăit nepăsător 
cel de la volan. De ce tocmai noi ?De ce tocmai noi 7 De ce tocmai eu ? Așa ridică 
din umeri, așa trec pe alături, nepăsătoare, comoditatea și egoismul. Pentru că nu intimplător fac casă 
bună impreună. Se ințeleg bine și se 
Cind le intilniți, nu vă lăsați înșelați 
Scuturați-le !

completează, 
de aparente.

Dinu POPESCU
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După cum s-a anunțat. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat recent proiectul Legii invățămintului, elaborat pe baza Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1977 și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la dezvoltarea șl perfecționarea invățăinintului, integrarea cu producția și cercetarea științifică, așezarea sa pc baze noi, revoluționare. Potrivit practicii consultării și participării maselor largi de oameni ai muncii la elaborarea, perfecționarea și aplicarea legilor țării. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărit ca proiectul să fie supus dezbaterii publice.Proiectul Legii invățăinintului exprimă principiile de bază ale politicii partidului și statului nostru in domeniul invățâmintului, consfințește obiectivele fundamentale ale școlii de toate gradele cuprinse în Programul partidului. El precizează, totodată, cadrul juridic unitar de organizare, desfășurare și dezvoltare a intregii activități in acest domeniu, stabilind drepturile, competențele și răspunderile ce revin organelor de conducere, unităților de invățămînt și unităților economice care colaborează cu școala, întregului personal didactic, elevilor și studenților, părinților.începind cu numărul de azi, ziarul nostru pune coloanele sale la dispoziția cititorilor pentru a-și exprima opiniile și propunerile pe marginea acestui important document.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 17 octombrie, pe președintele Senatului Malayeziei, Tan Sri Datuk Haji Omar Yoke 1-in Ong, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea suveranului Malayeziei, Tuanku Yahya' Petra Ibni Al- Marhum Sultan Ibrahim, și a primu-, lui ministru, Datuk Hussein bin Onn, precum și urări de succes, progres și prosperitate poporului român.Șeful statului român a mulțumit si a rugat să se transmită suveranului Malayeziei și primului ministru un salut prietenesc, iar poporului ma- layezian urări de bunăstare și fericire.în timpul întrevederii a fost ma

nifestată satisfacția față de rezultatele obținute în dezvoltarea, pe diferite planuri, a relațiilor dintre ceie două țări. Totodată, a fost exprimat interesul comun pentru valorificarea mai deplină a posibilităților existente în vederea extinderii și adîncirii acestor raporturi, pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de ’ activitate. In acest sens, a fost relevată importanța contactelor dintre parlamentarii români și malayezieni pentru amplificarea legăturilor dintre statele noastre, apreciindu-se că întărirea colaborării dintre ele este în folosul și spre binele ambelor popoare, al cooperării și ^înțelegerii intre națiuni.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri eu privire la unele aspecte actuale ale vieții politice internaționale, subliniindu-se că pacea și cooperarea internațională reclamă o a- bordare constructivă a problemelor majore ale lumii de astăzi, o soluționare a lor în interesul și cu partici

parea egală a tuturor națiunilor. A fost reliefată necesitatea ca guvernele, parlamentele să-și intensifice eforturile pentru rezolvarea problemelor complexe ale omenirii contemporane în spiritul păcii și justiției, în conformitate cu năzuințele de progres, și prosperitate ale popoarelor.Convorbirea a evidențiat dorința României și a Malayeziei, a forurilor parlamentare-din cele două țări de a conlucra tot mai strîns pe plan extern, de a contribui activ la promovarea unor relații internaționale noi, bazate pe respectarea independenței și suveranității naționale a tuturor statelor, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile naționale, pe destinele sale, la lichidarea fenomenului subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice și politice mondiale, la instaurarea unui climat de încredere, pace, securitate și cooperare, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.întrevederea a decurs într-o ambianță de cordialitate și prietenie.
În județul Mehedinți s-a încheiat 
semănatul culturilor de toamnăîn toate unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Mehedinți s-a încheiat, în ziua de 17 octombrie, semănatul culturilor de toamnă pe întreaga suprafață planificată, asigurîndu-se, de pe acum, o bază trainică producțiilor propuse a fi obținute in cel de-al patrulea an al cincinalului actual.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Mehedinți al P.C.R., se spune : în prezent, în același ritm susținut, cu toate forțele, se acționează pentru a se încheia, în zilele

următoare, recoltatul porumbului de pe întreaga suprafață, se. grăbește strîngerea fructelor și legumelor, astfel îneît să asigurăm, pentru perioada următoare, o aprovizionare ritmică și din abundență a populației. De asemenea, s-a trecut la executarea arăturilor de toamnă pe suprafețele ce vor fi ocupate cu culturi de primăvară, aceeași atenție fiind acordată stringerii și depozitării furajelor, livrării. în intre-, gime, de către toate unitățile a cantităților de produse prevăzute pentru asigurarea fondului centralizat al stalului.

Instalații livrate 
în avansColectivul Întreprinderii „Automatica" din București a livrat, zilele acestea, cu un avans simțitor față de termenele contractuale, două instalații complexe de automatizare, destinate unui nou și important obiectiv aflat în construcție pe platforma de la Săvinești. Venind, de asemenea, în sprijinul constructorilor, întreprinderea bucureșteană a furnizat, tot in avans față de grafice, echipamentele de automatizare pentru Combinatul petrochimic de la Midia, ca și cele solicitate de constructorii Industriali de pe șantierul Rovinari. (Agerpres).

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană

io. AcM ferme, eforturi susținute pentru
Desigur, sesiunea specială a O.N.U. a adoptat nu

mai rezoluții cu caracter general. Ar fi o mare gre
șeală să se considere că, odată cu terminarea sesiunii, 
popoarele, forțele care se pronunță pentru cauza dezarmă
rii și păcii își pot diminua eforturile. Dimpotrivă, se 
impune, mai mult ca oricînd, să depunem eforturi și mai 
susținute pe plan internațional pentru trecerea la dezar
mare.

NICOLAE CEAUȘESCUCuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința activului central de partid și de stat definesc cît se poate de limpede poziția activă, dinamică, a României în pro blemele dezarmării, spiritul de înaltă răspundere al demersurilor ei pe plan extern pentru izbăvirea omenirii de coșmarul războiului, pentru edificarea unei lumi a păcii si colaborării. Expunerea confirmă, o dată mai mult, locul central pe care-l ocu

pă obiectivul dezarmării in politici externă a României socialiste, în gindirea politică a secretarului general al partidului nostru, președintele republicii, in întreaga activitate desfășurată de țara noastră pe arena internațională.
Un moment nou. In e5£Pu- nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se dă o apreciere pozitivă rezultatelor sesiunii speciale a O.N.U.,

PROIECTUL LEGII INVĂTĂMINTULUI
Formarea tinerei generații pentru 

muncă și viață — principiu esențial 
al școlii noastre

Pregătirea în științele fundamentale 
— la nivelul cerințelor progresului 

contemporanAm citit cu viu interes proiectul Legii invățămintului și socotesc binevenită hotă- rîreâ Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ca acest document de stat să fie supus dezbaterii publice. Legea invățămintului țării noastre este un act normativ cu semnificații politice, sociale și culturale profunde, ea vizează activitatea unui domeniu care cuprinde aproape un sfert din populație și se ocupă de pregătirea multilaterală a cadrelor necesare tuturor ramurilor de activitate, formarea și educarea omului nou, ridicarea nivelului general de cultură și cunoaștere al poporului. Elaborat din inițiativa Comitetului Central al P.C.R., personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

secretar general al partidului, președintele republicii, proiectul legii conturează o concepție democratică, revoluționară despre școală, ca izvor de cultură și civilizație al unei țări, ca principal factor de pregătire a forței de muncă necesare edificării socialismului și comunismului.Trebuie spus că în fundamentarea acestei concepții regăsim tradiții progresiste ale școlii românești ridicate la parametrii cerințelor de azi ale dezvoltării economice și social-culturale a țării. Să
Prof. dr. docent 
Ștefan BArsăNESCU 
membru corespondent 
al Academiei

(Continuare in pag. a IV-a)

între principiile generale care, guvernează activitatea in invățămîntul de toate gradele, proiectul legii înscrie — in Capitolul I, art. 9 — îndatorirea de a se asigura tineretului o temeinică pregătire în științele fundamentale — matematică, fizică, chimie, biologie — precum șl însușirea Concepției revoluționare despre lume, cunoașterea istoriei și culturii patriei. Prevedere deplin justificată și obligatorie în actuala etapă de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, în contextul progresului rapid al științei și tehnicii contemporane.însușirea temeinică a cunoștințelor de matematică, fizică, chimie, biologie asigură tuturor tinerilor, Indiferent de specializarea pe

care și-o aleg,, posibilitatea Îndeplinirii la un nivel corespunzător a sarcinilor încredințate la locul de muncă. Organizarea științifică a producției, nivelul inalt de mecanizare și automatizare a proceselor tehnologice, tehnicitatea ridicată a utilajelor — caracteristice astăzi marii majorități a unităților economice, de producție din țara noastră, condiții ale trecerii mai rapide la o nouă calitate a întregii activități — solicită muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, for-
Prof. emerită 
Luiza RAICAN 
directoarea Liceului 
de matematică-fizicâ 
„N. Bălcescu" din București

(Continuare în pag. a IV-a)

subliniindu-se că s-a creat un cadru organizatoric mai democratic de dezbatere și soluționare a acestei probleme, că documentele conținind propunerile prezentate de diferite state au fost însușite ca materiale de lucru pentru organismele create sub egida O.N.U.De fapt, însăși convocarea sesiunii reprezintă un eveniment pozitiv, de profundă semnificație. ea confirmînd recunoașterea faptului că dezarmarea este o problemă primordială, cardinală a omenirii contemporane. în al doilea rind, ea a pus în evidență că o problemă de o asemenea complexitate și importanță, care vizează destinele tuturor popoarelor, nu-și poate găsi soluționarea intr-un cadru îngust, limitat artificial la un număr de state, ci numai intr-un cadru universal, prin participarea la negocieri și contribuția efectivă a tuturor statelor — mari, mijlocii și mici, indiferent de potențialul sau de orînduirea lor socială. De o deosebită importanță sînt rezultatele concrete ale sesiunii, hotă- ririle ei privind perfecționarea mecanismului de negocieri in domeniul dezarmării — principala caracteristică a măsurilor adoptate fiind lărgirea cadrului democratic, de participare la dezbateri, la căutarea unor soluții corespunzătoare intereselor tuturor popoarelor.Toate acestea constituie, fără îndoială, bunuri ciștigate, laturi, indiscutabil, pozitive. Nu mai puțin adevărat este însă faptul că ele reprezintă doar premise, conturează posibilități, esențial fiind acum să se depună maximum de eforturi pentru ca începutul realizat să se amplifice, pentru ca din aceste premise să se dezvolte realități concrete.Este adevărat că, nici după încheierea sesiunii speciale a O.N.U., norii ce s-au acumulat la orizontul vieții internaționale nu s-au risipit. Dimpotrivă, este de remarcat o persistență a fenomenelor de încordare, de accentuări ale luptei pentru
Dumitru ȚINU

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Întîlnire I
I Ella
I
I

CU...
— Ne-am întîlnlt iu ciclonul 

.Ella" — ne-a spus un membru 
......................................... ’ fri- 

la 
mi-

i

I
I
I
I
I
I

„Ella" — ne-a spus tin ___
al echipajului colectorului 
gorific „Polar IV", întors 
Tulcea din ultima curși pe 
rile și oceanele lumii'.

Căpitanul de cursă lungi __ 
mitru Mironescu, comandantul 
navei, a adăugat : „După cum 
se vede, ciclonul are nume fru
mos, dar face ravagii pe unde 
trece..."

Amănuntele despre Inttlnirea 
cu „Ella" stimesc admirație 
pentru virtuțile bravilor mari
nari români. La 5 septembrie, In apropiere de Labrador, valu
rile înspumate depășeau 25 de 
metri și ajungeau pînă pe pun
tea de comandă. Forța de izbi
re — 4 000 kg pe centimetru pă
trat. De la ora 3,30 pină după 
ora 20, nici un marinar nu a în
chis ochii. A fost o bătălie a- 
prigă. Cu valurile, eu emoțiile. 
Pină cînd „Ella" a bătut in re
tragere.

Du-

I Pasiune
I
I
I
I
I
I

Pe lingă profesiunea „ie bază" — matematica — tlnirul 
profesor Dorin Puni din Vaslui 
are o mare pasiune pentru... in
signe. Neobositul colecționar ti 
invită pe cei care doresc să-i 
admire insignele, în special e- 
levii, la o inedită călătorie pe 
mapamond, pe cit de atractivă, 
pe atit de instructivă. Deocam
dată, in 64 de țări de pe toate 
meridianele globului. Insignele 
colecționate sint grupate tema
tic : medicină, cultură, perso
nalități ale științei românești și 
universale, transporturi mariti
me și aeriene, sport. Ca mate
matician, ține și o evidență 
exactă a numărului de insigne. 
Pină acum — 2 500.

I Proba
I
I
I
i
I
I
I
I

cu „Mobra"
Un cetățean de prin părțile 

Albei, pe nume Ion Mihalache, 
și-a cumpărat o motoretă „Mo
bra". „Faină sculă — și-a zis 
el. No, că de-acu se cheamă că 
m-am motorizat și eu. Ia s-o 
încerc o țiră, să vedem cum 
mere...". După ce și-a făcut 
„curaj" cu ceva vinars, și-a în
demnat soția: „No, hai și-om 
face proba la Mobra". Pe drum, 
ferindu-se de șanțul din dreap
ta, mergea tot pe partea stingă 
a șoselei dintre Cimpeni și 
Scărișoara. Și cum n-avea per
mis de conducere, „motoriza
tul" s-a izbit cu „Mobra" 
intr-un autobuz care circula re
gulamentar. Cei doi soți au 
ajuns la spital.

No, că putea fi mai rău — a făcut el haz de necaz...
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I De la o bere... I

I
I
I
I
I
I
I

Vă amintiți de faimoasa Mița 
Bastqn a lui nenea lancu ? 
Aflați că Mița Baston a fost 
doar o „dulce copilă", în com
parație cu Mița Fistic, brăilean- 
ca. Intr-una din serile trecute, 
Mița Fistic din Brăila avea o 
mare poftă să bea o bere. Și-n 
luat soțul și hai la restaurant. 
Ajung, beau cite o bere, după 
care se întorc la domiciliu. Dar 
cum nu-și potoliseră setea, cei 
doi soți Fistic mai dau pe glt 
cite o dușcă, două, trei... de 
țuică. După atita băutură, Mița 
a început cearta. Soțul nu s-a 
lăsat mai prejos, răspunzindu-i 
cu aceeași măsură. Ca și la 
băutură. Văzînd că nu-i chip, 
Mița a pus mina pe cuțitul de 
bucătărie... Noroc cu interven
ția promptă a medicilor, că alt
fel Mița Fistic răminea văduvă. 
Și, pe urmă, cu cine te mai ducea ea la o bere 7
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Surpriza 
de sub
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S-a apucat nevasta lui G.A., 
un cetățean din Văratec, jude
țul Neamț, să deretice prin ju
rul casei. Intr-un cotlon, se 
aflau tot felul de unelte vechi, 
nefolosite de multă vreme. Sub 
o grindă, a zărit un obiect me
talic, pus acolo de cine știe cînd 
și care, oricum, arăta prea ru
ginit ca să mai facă vreo tre
buință. Numai că, odată căzut 
de sub grindă, „obiectul" a ex
plodat. Din fericire, femeia s-a 
ales numai cu citeva răni ușoa
re. Din cercetări a rezultat un 
lucru curios, și anume : gospo
darul, om stringător, adusese 
„obiectul" acasă fără să-și dea 
seama ce este, șl de care, cu 
anii, uitase. Era un obuz rămas 
de pe vremea războiului...
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I de amenzi
I cir-
I
I
I
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I

Pe mai multe artere de 
culație, lucrătorii de miliție din 
județul Mehedinți au efectuat 
un control al autovehiculelor 
proprietate de stat și persona
lă. „Ce aveți in portbagaj ?“ — 
au întrebat ei pe oamenii de la 
volan. Unii au oferit adevărate... 
surprize. In respectivele port
bagaje ale mașinilor s-au de
pistat tot felul de produse a- 
gricole. Inventarul complet : 
5 016 kg porumb, 259 kg fructe, 
716 kg legume, 240 kg semințe. 
S-a mai dovedit că respectivii 
șoferi le „recoltaseră" de pe 
cimpiile și din grădinile gospo
darilor. Urmare : la așa „recol
tare", sancțiuni de rigoare.
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I Rubrlcd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

I

ALE CLASEI MUNCITOAREO caracteristică esențială a dezvoltării economico-sociale a tării noastre în etapa actuală o constituie creșterea continuă, numerică și calitativă, a clasei muncitoare, întărirea rolului ei de clasă conducătoare, atit ca urmare a înfăptuirii politicii partidului de industrializare socialistă, cit și a măsurilor de continuă adîncire a democrației socialiste, cu deosebire a democrației muncitorești.Acest proces este pus pregnant In evidență și de realitățile județului Argeș. Dezvoltarea puternică a industriei județului a fost însoțită de creșterea ponderii personalului din industrie. în totalul populației ocupate la peste 44 la sută, față de 25 la sută în anul 1965.Aceste mutații au ridicat cu toată acuitatea în fața comitetului județean de partid sarcina intensificării activității educative în rîn- dul tinerilor muncitori, pentru a-1 forma ca oameni înaintați, demni reprezentanți ai clasei căreia îi revine răspunderea conducerii operei de edl- : ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Profilul spiritual al muncitorului da azi nu este de conceput fără acea solidă pregătire tehnico-profeslonală care să-i dea posibilitatea de a stă- pîni tehnica modernă. Comitetul județean a luat atitudine hotă- rltă față de tendința de a se pune accentul mai ales pe calificarea prin cursuri de scurtă durată la locul de muncă — formă, desigur, mai lesnicioasă, dar care nu asigură o pregătire suficient de temeinică —• tendință ce s-a manifestat șl în întreprinderi cu grupuri școlare proprii. Ne-am propus, prin variatele mijloace ale muncii politice, să stimulăm îndeosebi eforturile individuale ale . tinerilor pentru ridicarea calificării profesionale. Merită cu-

noscută, fără îndoială, experiența colectivului Uzinei mecanice Muscel, unde întregul tineret — formind imensa majoritate a pe sonalului (aici vlrsta medie e sub 21 ti !) — a fost atrascadrul diferitelor funcționează în trial seral, școala cursurile de re- muncă pe meserii, facultatea de subingineri.O metodă care a dat bune rezul-
la Învățătură, unități școlare s' uzină : liceul irt' tehnică de mail' ciclare la locul

cum sint ordinea șl disciplina riguroasă, abnegația in muncă, fermitatea și dîrzenia in lupta cu greutățile, combativitatea față de lipsuri, intr-un cuvint, spiritul revoluționar. Comitetul județean de partid ține seama în desfășurarea activității educative de acea realitate specifică, născută din procesul rapid de industrializare, pe care o constituie existența în întreprinderile din județ a until număr foarte mare de navetiști,
• Rolul formativ al cadrelor de bază
• Cluburile navetiștilor și extinderea 
influenței muncitorești în mediul rural

tate In închegarea unor colective muncitorești puternice, 'cu o înaltă competență profesională, este aceea de a constitui nucleele acestora din cadre de bază provenite din unități sau secții cu același profil. Astfel, la multe instalații noi de la C.P.P. Pitești, liantul colectivelor au fost grupurile detașate de la vechile instalații. Și-au vădit pe deplin rodnicia în acest sens asemenea metode de muncă precum repartizarea pentru o anumită perioadă a unul număr de tineri pe lingă cel mai calificați muncitori și maiștri, analizele Întreprinse zilnic, pe grupe restrinse, in cadrul fiecărui atelier, discuțiile purtate de birourile organizațiilor de bază cu tinerii.Educația socialistă a tinerilor muncitori presupune mult mai mult decît o solidă pregătire profesională, în raza ei de acțiune trebuie să se afle în permanentă dezvoltarea acelor trăsături proprii clasei muncitoare,

provenlțl mai ales din mediul rural șl încă legați într-o bună măsură de agricultură. Dezvoltarea construcției de locuințe In orașe, construirea a numeroase blocuri de locuințe șt cămine pentru tinerii muijcitorl au atenuat și atenuează în continuare într-o anumită măsură fenomenul navetismului, dar este un fapt că, în prezent, 70 la sută din populația ocupată în sectorul industrial al județului este formată din navetiști.în aceste împrejurări, problema care se pune este ca, paralel cu soluționarea în condiții tot mal bune a problemelor de viață ale acestora, să li se asigure posibilitatea de a participa la activitățile politico-educative și cultural-artistice desfășurate in a- fara programului de muncă. Așa s-a născut ideea Înființării cluburilor navetiștilor în diferite localități rurale — ceea ce înseamnă o deplasare a activității cultural-educative de la întreprindere către locurile de baștină ale

personalului ei muncitor. Manifestările organizate de aceste cluburi, cum sînt dezbaterile pe teme ale actualității politice, duminicile cultural-artistice oferite familiilor oamenilor muncii la căminele culturale din localitățile lor, se bucură de o largă popularitate. în ultimii ani au apărut și alte forme de activitate politico-educativă în rîndurile navetiștilor, cum sint vizitarea la domiciliu a acestora de către reprezentanți ai organizației de partid, de tineret, al sindicatului, trimiterea de scrisori de felicitare familiilor lor și consiliilor populare pentru succesele pe care le obțin în producție sau, dimpotrivă, scrisori de informare a- supra greutăților pe care Ie provoacă respectivului colectiv prin încălcări ale disciplinei muncitorești. Astfel, se extinde, de fapt,- tot mai larg în mediul rural influența colectivelor din marile unități industriale, ca puternice focare de disciplină, ordine și înaltă conștiință muncitorească.Desigur, nu putem spune că munca politico-educativă în rîndurile tinerilor muncitori s-a ridicat peste tot la nivelul cerințelor. Numărul încă ridicat al absențelor nemotivate în unele întreprinderi, slaba pregătire profesională a unor tineri, rabatul care se mai face cerințelor de calitate, diferite abateri de la normele eticii și echității socialiste pun în evidență necesitatea unei serioase îmbunătățiri a acestei activități, în sensul eliberării ei de manifestările de formalism, al lărgirii și diversificării mijloacelor de acțiune, corespunzător necesităților reale. Este un obiectiv căruia comitetul județean de partid este hotărit să-i consacre în continuare toate forțele.
Ionel DICU
eecretar al Comitetului |udețean 
Argeș al P.C.R.

Invitație în stațiunile balneoclimatericeîn această perioadă oficiile județene de turism oferă diferite posibilități pentru tratamente în stațiunile balneoclimaterice. Astfel, pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, a bolilor reumatismale degenerative, articulare, inflamatorii și posttraumatice, la recomandarea medicului vă invită la Eforie Nord, Mangalia, Neptun, Govora, Lacul Sărat, Amara, Pucioasa, Geoagiu-Băi, Moneasa, Ținea, Vața- Băl, Catacea, Bazna. Maladiile aparatului cardiovascular și ale sistemului nervos central lși găsesc tratamentul în stațiunile : Buziaș, Vatra Dornel, Tușnad, Balvanyos. Recomandate pentru tratarea afec

țiunilor tubului digestiv și ale glandelor anexe, ale rinichilor și căilor urinare, maladiilor hepatobiliare, bolilor de nutriție șl metabolism sint stațiunile : Călimănești — Că- ciulata, Olănești, Slănic Moldova, Vîlcele, Sîngeorz-Băi. Pentru odihnă se poate merge la Durău, Borșa, Izvoarele, Semenic, Muntele Mic, Stina din Vale, Borsec, Lacu Roșu și în alte localități.în această perioadă se acordă reduceri de prețuri la cazare și masă, precum și la transportul pe calea ferată. Rețineri de locuri și informații suplimentare la agențiile și filialele oficiilor județene de turism din întreaga țară. (Publicitate).
Concret, precis, cu înțelegere 

pentru cererile oamenilor muncii

Vaslui — centrul orașului Foto : Gh. Vlnțliă
cluj-napoca: Preocupări pentru diversificarea

și specializarea unităților de alimentație publicăPreocupările din ultimii ani pentru continua diversificare și specializare a unor unități de alimentație publică pe anumite preparate specifice care le dau o notă aparte sînt evidente. Unitatea „Bulevard" desface preparate din carne de pasăre și ouă, însoțite de o bogată garnitură de legume ; „Odobești" oferă o diversitate de preparate din ciuperci, iar „Urania", pe lingă alte produse solicitate de consumatori, a pus în vînzare sucul de morcovi, o băutură foarte hrănitoare. Alte unități cu profil dietetic servesc permanent produse lactate, semipreparate pentru acasă.Pentru a satisface mai bine ce

rințele populației, au fost înființate numeroase raioane „gospodina". De altfel, în cadrul fiecărei unități de alimentație publică există preocupări de diversificare a preparatelor culinare. La aceasta au contribuit și sugestiile consumatorilor.Ca urmare a unei mai bune a- provizionări cu un sortiment larg și diversificat de produse a sporit considerabil volumul desfacerilor la cele peste 60 de case și microcase de comenzi. Se extinde servirea abonaților la domiciliu prin intermediul bucătăriilor de bloc. Odată cu redeschiderea anului școlar și universitar, cele 25 de bufete și puncte volante și-au reluat activitatea. (Publicitate).

Noi produseComitetul de femei din sectorul 4 al Capitalei și direcția de resort din Ministerul Comerțului Interior au organizat o interesantă întîlnire între producătorii de articole de uz casnic, reprezentanții comerțului și un mare număr de femei ce lucrează în diferite domenii de activitate. Scopul întîlnirii : prezentarea unor produse noi, realizate de industrie și cooperația meșteșugărească pentru a ușura munca in gospodărie. Specialiștii din comerț au făcut cunoscute invitatelor o serie de ustensile electrice — oale, grătare, rîșnițe etc. — care reduc timpul necesar pregătirii anumitor mîncărurl la doar citeva minute. Alături de această categorie de ustensile casnice au fost înfățișate și altele mai mici și mai modeste, dar la fel de utile, ce tac mai

de uz casnicsimple și mal ușoare unele operații migăloase legate de prepararea mîn- cărurilor sau întreținerea locuinței. A.u fost prezentate, totodată, soluții de curățire a covoarelor și tapițeriei, pentru spălatul rapid al geamurilor și lemnăriei, al aragazurilor și obiectelor sanitare de porțelan, pentru lustruitul mobilei și al parchetului, tipuri noi de detergențl pentru curățatul îmbrăcămintei din blană, deodorante pentru încăperi etc.Această întilnire, utilă atît pentru gazde, cit și pentru invitate, face parte dintr-un larg program de consultare a opiniei gospodinelor, de popularizare a noilor produse pe care Ministerul Comerțului Interior intenționează să le desfacă. (R. Șerban).

Zi de septembrie. Audiențe la tovarășul inginer Constantin Vamvu, directorul I.C.R.A.L. Constanța.Dialogul cu cetățenii se desfășoară fără multe vorbe. Concret, la obiect. Probleme sînt multe șl variate. Unii cer și efectuarea de reparații, care cad însă în sarcina lor. Unii vor spațiu în plus, alții solicită modernizarea sistemului de încălzire. Sînt șl cereri care nu pot fi rezolvate pe loc, altele care nu privesc întreprinderea, cl pe cetățeni. Dar chiar și atunci cînd o chestiune sau alta mai necesită amînări, din motive obiective, directorul caută ca fiecare cetățean să plece cu sentimentul că a fost ascultat, înțeles.în orele în care se desfășoară audiențele la director au loc întîl- niri cu publicul și în cele 12 sectoare de administrație locativă din oraș. La fiecare vin între 10 și 20 de persoane. Ajunge ca o problemă sau două să nu fie rezolvate satisfăcător, la nivelul sectoarelor, și lista celor înscriși la audiențele acordate de director crește brusc.Spre deosebire de majoritatea întreprinderilor cu același nume din tară, I.C.R.A.L. Constanța are un profil mult mai larg. Nu se ocupă numai de construcții, reparații și administrarea spațiului locativ, ci dispune și de un sector de întreținere și reparații a ascensoarelor, de unul pentru distribuirea căldurii și a apei calde la abonați! termoficărli, precum și de altul care se Îngrijește de întreținerea și modernizarea rețelei stradale a orașului. Iar cînd spunem Constanța, avem în vedere și serviciile de profil prestate pentru locuitorii din Mangalia, Eforie Nord, Eforie Sud, Năvodari. Avînd un profil atît de larg, cu contacte numeroase cu publicul, era firesc să ne interesăm cum se desfășoară audiențele, cum se rezolvă sesizările, reclamațiile și scrisorile oamenilor muncii.— Ne-am organizat în așa fel activitatea cu publicul, ne spune inginerul Constantin Vamvu, directorul I.C.R.A.L. Constanța, Incit nici un cetățean să nu rămînă fără a primi răspuns în termenul legal. Aceeași preocupare am căutat să statornicim și la nivelul centrelor de administrare a fondului locativ, a

însemnări din activitatea 
I.C.R.A.L. Constanta

dispeceratelor pentru ascensoare șl de termoficare. Concordanța de ore pentru audiențe la conducere cu cele pentru primirea publicului la centrele I.C.R.A.L. in zilele de vineri și sîm- bătă ne permite să luăm operativ legătura cu, fiecare șef de centru, să fim informați, să aplicăm măsurile ce se impun.Cu ce probleme, cu ce sesizări șl reclamați! vin oamenii mai des în audiență ori se adresează prin scrisori ? în ordinea frecvenței : cereri de spațiu locativ, schimbări de locuințe, extinderi și modernizări de spații, racorduri la sistemul de termoficare, neînțelegeri între locatari, recalculări de chirii, probleme ale asociațiilor de bloc și altele.Cu excepția cererilor de spațiu — cu care în mod greșit cetățenii se adresează sau aînt îndrumați către I.C.R.A.L. — cele mai multe dintre solicitări sînt soluționate. Dar nu puține sesizări și reclamațli privesc calitatea sau nerealizarea la timp a unor reparații la imobile, contractarea șl neterminarea unor lucrări. De asemenea, s-au Înregistrat o serie de reclamațli r- după cum ne spune Inginerul Mine! Petrescu, șeful serviciului tehnic — privind aprovizionarea deficitară cu unele materiale de construcții. Este vorba, tn principal, de materialul pentru acoperișuri, pentru modernizări și spor de confort. Toto‘dată, dacă avem In vedere mărimea municipiului Constanța șl volumul lucrărilor de reparații, numărul de 60—70 de meseriași este încă mic. Din acest punct de vedere, cu toată grija pentru respectarea termenelor de rezolvare a sesizărilor și reclamațiilor, cu toată experiența bună in realizarea unor contacte civilizate cu solicitanții la audiențe, este necesar ca, pentru evitarea degradării fondului de locuințe de stat și proprietate personală să se asigure o mai bună aprovizionare cu materiale, precum șl o mai bună organizare a prestărilor, în așa fel îhcît să fie satisfăcute toate solicitările șl în acest domeniu, la termenele șl de calitatea pretinsă de cetățeni.
Al. PLAIEȘU

De clnd se știe, omul nostru cel mai bun n-a fost niciodată pizmaș. • Nu i-a părut niciodată rău cînd altul, prin meșteșugul mîinilor sale, a dăltuit flori nemaivăzute în poarta sa ori a feciorului său ; nu s-a uitat cu ochi strlmb cînd vecina 
a cusut, cu migala acului ei. cîmpuri de velințe, de ii și-de perini pentru fata de măritat. La noi, cel ce este gata de muncă înaintea zorilor; cel ce iese primul pe ogor atunci cînd bate întîia rază a primăverii: cel ce-și face casă de gospodar adevărat ridieînd-o cu umerii lui — este lăudat, cîntat și sărbătorit de toată lumea. Pentru acest om — harnic, cinstit, priceput și curat în faptele sale — în unele regiuni ale țării se aprind, la topirea zăpezii, focuri pe dealuri. Focuri ale stimei și prețuirii; care ard poate de două mii de ani, poate de și mai multă vreme...Tot de cînd se știe, însă, omului nostru cel mai bun i-a repugnat imaginea hulpavului, a nesătulului gro- hăitor după un „mai bine" pe care nu-1 merită, care vrea să se detașeze de ceilalți pentru a-i umili prin „ce are el", putere obținută nu trans- pirînd. la roata bunăstării, ci înșfăcată cu forța, prin furtișaguri și înșelăciune. prin aranjament viclean și potlogărie.Pe individul acesta, indiferent care i-au fost sau îi sînt tehnicile de trișare, poporul l-a dezonorat denu- mindu-1 escroc și nu ne-am mirat văzind reacția promptă și fermă pe care cititorii au avut-o în urma relatării în ziarul nostru a unor cazuri de acest soi, îndeosebi acela al vinarului Gh. Ștefănescu din București și al acoliților săi, care — cu o pasiune feroce pentru case, mașini, milioane și kilograme de aur — storceau profituri și din apa de la robinet, vîrînd în buzunarul propriu tot ceea ce în- tîlneau sau atingeau.

„Uluială — aceasta a fost reacția 
tuturor oamenilor onești care au luat 
cunoștință de faptele descrise. Toți 
cei cu care am discutat, nu puțini 
la număr, toți fără excepție, și-au 
manifestat indignarea, revolta lor 
sufletească plină de amărăciune și 
dispreț față de josnicia faptelor să- 
vîrșite" — ne scrie Emanuel Bră- neanu (consilier juridic, str. Sabinei 2, Timișoara).O judecată dreaptă, necruțătoare față de asemenea indivizi se desprinde din scrisorile pe care le avem in față. O judecată ce se însoțește, la același timp, cu o adîncă meditație la cauzele care pot favoriza apariția unor asemenea fenomene negative,

cu observații șl sugestii de mare interes, făcute de oameni pentru care legea vieții sînt munca, cinstea, demnitatea.
„Trebuie si reflectăm mai mult la 

faptul că, în timp ce societatea noas
tră socialistă depune toate eforturile 
pentru a ridica necontenit nivelul de 
trai al oamenilor — și aceasta este 
mai mult decît evident, oriunde am 
privi în preajmă — spune Nicolae Florea (maistru la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie"), 
a început să se răspindească și men
talitatea unora, mentalitate opusă 
spiritului clasei noastre muncitoare, 
de a trăi nu din ceea ce li se cu-

(din comuna Vatra Moldovițel, județul Suceava) — am pretenția ca și alții 
să muncească cinstit. Să nu permi
tem, sub nici o formă, si se îngrașe 
escrocii pe seama noastră, a tuturor!" 

„Articolul pe care l-ați publicat, scrie Mircea Rai (str. General Cernat nr. 11, sector 8, București), de
monstrează în mod elocvent forța 
partidului nostru de, a combate cu 
intransigență orice manifestare de pa
razitism social, de înavuțire pe bază 
de venituri ilicite, corupție etc".Către ce conduc sugestiile oamenilor în legătură cu asemenea acte antisociale ?în primul rlnd el fac o vibrantă

dintre noi, cit și al averilor acelora 
care, sfidind etica socialistă, se îmbo
gățesc pe seama societății. Asemenea 
cazuri trebuie urmărite, date in 
vileag și sever sancționate, in con
formitate cu legile țării".Mulți dintre cei ce ne scriu se referă la întărirea controlului financiar, alți tovarăși, așa cum este maistrul Florea, de la Grivița, pe care l-am mai citat, fac apel inclusiv la o intensificare a activității organelor de miliție, care „au mari 
merite in păstrarea liniștii și ordinii 
publice și care au lucrat mult lg des
coperirea acestor cazuri, dar care 
uneori răspund cam greu la apelu-

echipelor de control să fie antrenate mai multe persoane deodată, iar aceste echipe să fie mai multe pentru un singur loc, să alterneze mai des și să acționeze inopinat mai mult decit acum, ceea ce va limita posibilitatea cedărilor în fața celor o- bișnuiți să „îndulcească" într-un fel sau altul exigenta controlorilor.
„M-am simțit profund jignită — arată aceeași tovarășă — ca, pentru a 

cumpăra 3 metri dintr-un material 
țesut în secția mea, să fiu nevoită 
să dau bacșiș unei vinzătoare care 
nu lucrează în zgomotul mașinilor și in scama țesătoriilor, dar care are 
pretenția să ciupească ceva de la noi

VREI SĂ TRĂIEȘTI MAI BINE?

E FIRESC... DAR DIN MUNCA TA!
■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PE MARGINEA UNOR SCRISORI SOSITE LA REDACȚIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
vine, nu din munca și retribuția 
lor, ci din ceea ce ei înșiși n-au 
muncit, din diferitele așa-zise sur
plusuri, fie că se numesc bacșișuri, 
mită sau sint rezultatul unor escro
cherii de diverse proporții". Indignat de faptele escrocului Ștefănescu și îndeosebi de degradarea la care a- j unsese fostul prim-secretar al sectorului 8 al Capitalei, Tudor Bălătică, maistrul Florea și-a spus cuvîntul și în plenara cu activul de partid consacrată acestui caz. „Eu am patru 
copii — ne arată dinsul — soția se 
ocupă numai de gospodărie, așa că 
trăim numai din retribuția mea și 
din ajutoarele ce le primim de la 
stat pentru cei mici. Nu ne-a trecut 
insă niciodată prin minte să ne 
minjim punind mina pe ceva ce 
nu este al nostru. Și nu ne plingem. 
Avem casă, mobilă, televizor, fri
gider, bibliotecă, telefon, radiocase- 
tofon, copiii învață , bine. Nu facem 
lux, dar dacă vreau să trăiesc și mai 
bine îmi este clar că trebuie să mun
cesc și mai bine".

„Cînd eu muncesc cinstit — ne scrie Ciornei Gheorghe al lui Simlon

pledoarie pentru intensificarea muncii educative In toate colectivele, pentru cultivarea Ideii de cinste și corectitudine, pentru combaterea cu tărie a tendințelor de căpătuială. 
„Tuturor harpagonilor care iși viră 
miinile murdare in buzunarele țării, 
cuci mai sint, din păcate (incă mai 
sint !), să le dăm replica noastră ca
tegorică, severă și intolerantă. Oa
menii simpli cu care stau de vorbă, 
muncitori, țărani, sint de părere că 
trebuie să se acționeze energic pentru 
ca toate bunurile însușite pe căi ili
cite să revină poporului și să facem, 
odată cu această curățenie — acolo, 
desigur, unde este necesar — și un 
prilej de intensă activitate educa
tivă". (N. Bădiță, comuna Dobrun, județul Olt).Odată cu întărirea muncii educative, scriu oamenii, trebuie întărit controlul sub toate formele sale.

„Această afacere, subliniază doctorul Nicu Dejnoi (str. Al. Lăpușnea- nu nr. 12, Oradea), trebuie să fie un 
semnal de alarmă. Trebuie mărită 
vigilența șl intensificate măsurile de 
control, atit al activității fiecăruia

rile cetățenilor". „Eu, spune Nicolae Florea, sint preocupat de o întrebare: 
chiar nu putem stirpi bișnițarii din 
fața „Intercontinentalului" sau tra
ficanta de pe Gabroveni? Noi, la Gri
vița, ga și milioane de alți oameni ai 
muncii, stăm la datorie oricît este ne
voie. Așa trebuie să procedeze și to
varășii care sint însărcinați să agere 
societatea de asemenea mere putrede, 
care mai infestează colectivitatea 
noastră".Referindu-se la control, oamenii au în vedere, în mod cu totul deosebit, controlul obștesc. Tovarășa Silvia Stănescu (ajutor de maistru C.T.C. la întreprinderea „Dacia") consideră că această măsură — organizarea controlului obștesc r— nu este încă suficient de bine aplicată în practică. „Mai întii — spune ea — acest 
control trebuie să fie preponderent 
muncitoresc, fiindcă în rindul omului 
din fabrică găsim multă cinste, multă 
conștiință și adevăr. Să dăm, deci, 
și mai mult cuvîntul muncitorilor 
cînd este vorba de supravegherea 
bunului mers al treburilor". Tovarășa Stănescu propune ca în organizarea

numai fiindcă scoate materialul din 
raft".Așa cum, de altfel, era șl foarte firesc, aproape toți semnatarii scrisorilor primite pe marginea articolului „Omul cu morala șubredă — omul de care are nevoie escrocul" se referă pe larg la marea răspundere politică și morală ce revine tuturor celor ce lucrează in aparatul de partid și de stat, pentru ca principiile eticii și echității socialiste să fie riguros traduse în viată, la nivelul și cu exactitatea cerute de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal.

„Practica — scrie Ion Vîlcea (Aleea Garoafelor 10, Drobeta-Turnu Severin) — a dovedit că toți escrocii și hoții 
care atentează la avutul obștesc au in prima lor grijă să se pună la a- 
dăpost tn umbra unor oameni cu 
munci de răspundere".Orice cedare, orice „îndoire" a unul asemenea om Înseamnă, deci, o poartă deschisă ilegalității, fraudei.

hoției, o fisură prin care guzgani ca Ștefănescu se pot strecura la bogățiile noastre.Este impresionant cu cit respect vorbesc oamenii despre tovarășii din aparatul de partid și de stat. Dar, tocmai fiindcă îi respectă, propun ca și ei, la rindul lor, să fie cuprinși mai activ în sistemul de educație, mai des controlați. „Sint un 
sătean cu 7 clase primare, dar sînt 
membru de partid din 1945 și nu pot 
să nu gindesc cu responsabilitate la 
tovarășii care primesc sarcini de con
ducere in diferite organe ale parti
dului nostru. Nici pe ei nu trebuie 
să-i ocolească munca de educație și 
mai ales controlul, pentru a nu lăsa 
să cadă cumva pe panta degradării 
oameni de valoare". Semnează : Metodie Piticari (comuna Vatra Mol- doviței, Suceava).Niculescu Vasile (maistru la „Laro- met") a fost coleg de școală profesională, apoi tovarăș de muncă, în fabrică, cu Tudor Bălătică. „Din cazul 
lui (al lui Bălătică — n.n.) cred că 
trebuie să tragă învățăminte toți to
varășii noștri cărora li s-au încredin
țat anumite sarcini. Partidul oferi 
tuturor posibilități după capacitatea 
lor. Trebuie să învățăm insă fiecare 
să ne întindem — așa cum spune o 
veche zicală românească — atit cit 
ne este plapuma. Am fost colegi. A 
crescut și a fost promovat, inițial, 
prin merite care-i aparțineau, în
deosebi profesionale. El avea mașină. 
Am economisit și eu șl mi-am luat 
o mașină. El era prim-secretar, ciști- 
ga mai mult, mergea cu mașina zil
nic. Eu nu merg cu mașina la între
prindere. înțeleg că, deocamdată, 
n-am ajuns incă să mergem cu toții 
la serviciu cu mașina personală. Un 
lucru îl mai știu sigur : că in anu
mite locuri, cu deosebire cind este 
vorba de munca in aparatul de 
partid și de stat, omul trebuie să 
fie curat ca lacrima, tn ee gindește, 
in ce face. Numai așa poate fi, poate 
rămine un om de partid"....Da, cazul Gh. Ștefănescu, Bălătică și comp. — după cum notează și primul corespondent citat în acest articol — nu trebuie să fie interesant In primul rînd prin milioanele în discuție; acest caz trebuie să dea de gîndit tuturor, să ne determine pe toți să ajungem la concluzia că dacă vrei să trăiești și mai bine, atunci trebuie s-o faci din munca ta, din ceea ce îți dă societatea, pentru ceea ce dai societății.

Eugen FIORESCU
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r Meteorologii prevăd pentru perioada următoare
o înrăutățire a vremii. De aceea se impune

URGENTAREA RECOLTĂRII
)

Șl TRANSPORTULUI TUTUROR
PRODUSELOR PERISABILE

ilfov: Intre recoltare și transport — o mai bună coordonare

-strînse mai repede pentru 
ca nimic să nu se deprecieze

• Pînă ieri a fost recoltată 64 la sută din pro
ducția de legume prevăzută în întreprinderile agri
cole de stat și 50 la sută — în cooperativele agricole.

• Pe loc de frunte — cooperativele agricole din 
Județele Teleorman și Brăila, unde legumele au fost 
strînse în proporție de circa 70 la sută.

• Lucrările sînt întîrziate în cooperativele agri
cole din județele Mehedinți, Tulcea, Timiș, Bihor, 
Dîmbovița, Gorj, Caraș-Severin.

ÎN RELAȚIILE ECONOMICE ACȚIONEAZĂ NORMELE

LEGII, DAR Șl ALE ETICII SOCIALISTE

Promisiuni gratuite

Datorită producțiilor mari obținute, marile bazine legumicole ale Ilfovului dispun, după estimări recente, de importante cantități de produse care așteaptă să fie recoltate și livrate de urgență. Sint condiții ca prevederile din grafice să fie dublate și chiar triplate. Și totuși, legumele nu sint valorificate ritmic. De ce ? Transportul produselor din grădini la piață și la fabricile de conserve continuă să fie gîtult. La centrul de legume din Oltenița, ora 10.45 : din 60 de camioane prevăzute să vină de la depozitele de legume bucureștene, sosiseră la ferme numai patru. Potrivit graficelor întocmite, în cooperativele agricole Șoldanu. Greaca, Spanțov, Curcani, I.A.S. Buciumenl ș. a. au

- din livezi, direct 
la consumatori și în silozuri

• Merele — principalul sortiment de sezon — au 
fost strînse de pe 75 la sută din suprafețe.

• Culesul este avansat în întreprinderile agri
cole de stat din județele Prahova și iași și în coope
rativele agricole din județele Argeș și Dîmbovița, 
amintind numai județele mari producătoare de 
fructe,

• Se mai află cantități mari de mere în livezile 
din județele Hunedoara, Timiș, Botoșani, Ciuj ș.a.

Cu cele 50 000 hectare dc livezi, județul Argeș este socotit unul dintre marile bazine pomicole ale țării. Din acestea, mai mult de jumătate aparțin cooperativelor de producție și întreprinderilor agricole de stat. La cules lucrează, din zori și pînă în noapte, zeci de mii de cooperatori, cărora li s-au alăturat mii dâ elevi și studenți. Ca urmare, pină acum producția de fructe a fost adunată in proporție de 80 la sută în cooperativele agricole și de 72 la sută în I.A.S. Au fost însilozate pentru iarnă, pe plan local, 1 500 tone de mere, iar acțiunea oontinuă. Pentru bunul mers al strîngerii recoltei, comandamentul județean a luat un șir de măsuri — și anume : recoltarea în stare prematură a unor mari cantități
URII

-din podgorii, neîntârziat 
la centrele de vinificație
• Culesul viilor s-a făcut pe 75 la sută din supra

fețele deținute de întreprinderile agricole ce s*aî și 
pe 71 la sută In cooperativele agricole.

• Au încheiat recoltarea întreprinderile agri
cole de stat din județele Brăila și Buzău, precum și 
cooperativele agricole din județele Dolj, Ialomița și 
Timiș.

• Suprafețe mari cu vil neculese sînt în coope
rativele agricole din județele Vrancea, Prahova, Bu
zău, Bacău etc.

Principală cerință - respectarea graficelor de recoltare și livrareBACĂU. Unitățile de vinificație din Sascut, Podu Turcului, Răcăciuni lucrează doar cu jumătate din capacitate, deoarece unele unități cultivatoare de vii nu string la timp recolta de struguri. La cooperativele agricole din Tătărăști, Stănișești, Motoșeni, Cociu ș.a., culesul strugurilor se desfășoară anevoios. Ca atare, graficele de livrare nu sînt respectate. Cooperativa agricolă din Tătărăști, bunăoară, trebuie să recolteze și să transporte zilnic la centrul de vinificație din Sascut cite 50 tone de struguri. Or, timp de două săptămini de cind a început culesul, acest ritm n-a fost realizat in nici o zi. Culesul decurge lent și în cooperativele agricole Fîn- tlnele, Răchitoasa, Burdusaci și Slobozia. Din această cauză, din cele 2 000 tone struguri planificate să fie livrate zilnic în vederea prelucrării, 

fost recoltate 180 tone de diferite produse, din care 21 tone de tomate și 100 tone varză. Cum să fie încărcate asemenea cantități în 4 camioane ?Nici autobaza Oltenița, programată să asigure piijloace de transport pentru fabrica de conserve, nu s-a arătat mai generoasă : a promis 44 de mașini, se afirmă că s-au trimis 22, dar în realitate, la aceeași oră, se aflau la încărcat 12 camioane. Trebuie precizat că numai trei cooperative — Ulmeni, Coconi și „8 Martie" — urmau să .recolteze și să livreze fabricii de conserve in ziua respectivă — 260 tone de roșii. Din nou, aceeași întrebarț : cu ce să fie expediate aceste produse ? în asemenea 

argeș: Se culege de zor, dar intirzie preluareade fructe prevăzute pentru înst- lozare, precum și repartizarea fermelor pomicole pe beneficiarii din județ și din țară, care preiau direct marfa din livadă, evitîndu-se astfel manipulările in plus. Iată cîteva aspedte pozitive, in comuna Boțești, lucrează zilnic la recoltat mere 250— 300 de cooperatori. Elevii școlilor, in frunte cu cadrele didactice, vin în livezi la cules după orele de curs. Și la cooperativa agricolă din comuna Dobrești, mari forțe sînt concentnate la culesul fructelor. Aici se ,întrec? la cules, alături de cooperatori, elevii satului împreună cu cei din comuna vecină Boțești, veniți în întrajutorare. In ziua raidului însă, activitatea a fost paralizată, in primele ore, de o echipă sanitară care, peste' capul

sînt aduse la centrele de vinificație citatea mijloacelor de transport re- din județ doar 1 300—1 400 tone. (Gh. ' partizată acestui sector este de 3 000 Baltă). tone zilnic și, ca atare, nu este folosită judicios. (Mihai Bâzu).BUZĂU. Intr-o seamă de cooperative agricole din județul Buzău, cooperatorii, in loc să fie repartizați cu precădere la culesul strugurilor, lucrează în alte sectoare. Din această cauză, pînă la 16 octombrie, din producția de struguri destinată vinifică- rii a fost livrată doar 60 la sută. Sub această medie se situează unele cooperative mari cultivatoare de viță de vie, cum sînt : Fințești, Gherăseni, Sudiți, Racovițeni, Blăjani, Livada, Murgești. Potrivit graficelor încheiate de cooperativele agricole împreună cu întreprinderea viei și vinului, zilnic ar trebui livrată o cantitate de 3 000 tone struguri, dar pînă acum nu s-a depășit volumul de-1 300 tone. Capa- 

situație, la C.A.P. Oltenița se recoltează cu prioritate rădăcinoasele, iar roșiile — legume perisabile — sînt lăsate să aștepte. Cit ? Probabil, pină cind vor sosi camioanele, care vin așa cum s-a văzut.Aceeași situație și la C.L.F. Vidra. Au fost programate la transport 20 de mașini de la I.L.F. Berceni și sosiseră pină la orele 15 numai 3. in plus, pe delegația cu nr. 13140 a șoferului Grigore Nicolae, trimis de aceeași unitate, se specifică : ..... împuternicit să ridice de la C.L.F. Vidra tomate și ardei, fără varză și ceapă". Curioasă optică : să asiguri aprovizionarea fără camioane. fără varză; făi'i morcovi. deci fără răspundere. Tovarășul ion Spătaru, pri

conducerii cooperativei, a chemat culegătorii la consultații medicale. Și ar mai fi,paralizat-o încă două zile dacă nu intervenea energic instructorul județean de partid, care a fixat programul de consultații după căderea serii. Cooperativa agricolă din Bogați intîmpină greutăți la livrarea fructelor din lipsa mijloacelor de transport și a ambalajelor. Nu este un caz izolat. Asemenea situații se întîlnesc și în alte localități. De ce? Ne răspunde inginerul Alexandru Chilom, director ajunct al I.L.F. Argeș. „In ce privește situația mijloacelor de transport ale I.T.A. Argeș, situația s-a ameliorat.; ele au fost suplimentate și cu un număr însemnat de alte mașini dislocate de la diferite întreprinderi pentru trans

TULCEA. Datorită timpului călduros și uscat, strugurii au început să se deshidrateze. De aceea, au fost luate măsuri în vederea intensificării culesului. Ca urmare, din suprafața de 6 000 ha de vie pe rod, strugurii au fost culeși de pe mai bine de 5 200 ha. In zona Babadag și Luncavița culesul strugurilor pentru vinificație s-a încheiat. Lucrările sînt avansate și in unitățile agricole situate în zona Pe- cineaga, Ostrov-Dăeni și Măcin. O situație aparte se înregistrează în zona Niculițel. Aici a rămas de cules cea mai mare suprafață de vie din județ. In timp ce la întreprinderea agricolă din Niculițel se lucrează in

marul comunei Vărăști. ne asigură că de Ia unitățile agricole din zonă se poate recolta și livra o cantitate dublă de legume față de grafic, cu condiția să se asigure mijloace de transport.O soluție bună, dar tardivă : organele de specialitate ad dat indicații să fie valorificată în totalitate producția, de legume, livrindu-se cantități sporite in alte județe : Neamț. Suceava. Bacău, Argeș. Cluj, Mureș, Alba ș.a., așa cum procedează unitățile. agricole din raza C.L.F. Giurgiu. Măsura e binevenită intrucit in grădinile din raza acestui centru mai sint peste o mie de tone roșii, 130 tone ardei si gogoșari, 1 800 tone varză și alte legume. (Lucian Ciubotaru).

portul fructelor. Ne creează însă greutăți unii beneficiari din afara județului. Este vorba de I.L.F. Militari din București,' care trimite mașini și ambalaje numai la jumătatea capacității zilnice. In plus, mijloacele de transport nu sînt echipate cu obloane suplimentare. Ca urmare, in unele ferme pomibole de stat — Băi- lești, Mihăiești, Lucieni — se afla stocate în ambalaje ori pe jos multe vagoane de mere. Cooperativele agricole din Zărnești și Mihăilești au recoltat întreaga producție —■ stoeînd-o în livezi — dar. din lipsă de ambalaje, nu au livrat nimic. Deficit de ambalaje s-a constatat și in alte locuri". Iată cîteva din deficiențele cărora comandamentele agricole sint chemate să le găsească operativ soluționarea. (Gheorghe Cîrstea).

tens, culesul fiind pe terminate, la cooperativa agricolă din această localitate forțele sint foarte dispersate. Ca urmare, mai sînt suprafețe însemnate cu vii neculese. Situația impietează direct activitatea Centrului de vinificație din Niculițel. care are o capacitate de prelucrare de 300 tone pe zi, dar lipsindu-i materia primă — strugurii — realizează doar 150 tone pe zi. Și, in acest timp, strugurii din viile C.A.P. Niculițel se stafidesc. Cooperatorii din Niculițel sint oameni harnici, care știu, din tată-n fiu. să cultive vița de vie, dar cînd forța aceasta este dispersată și dezorganizată de cel ce o conduce/— președintele cooperativei — rezultatele nu pot fi decît acelea pe care le-am arătat mai sus. Se impun măsuri urgente pentru a se încheia nelntîrziat culesul strugurilor. (E. Mihăilescu).

si furnizori nepunctuali

fost în
incinta blocare unorfațăpunemasumate în public..." de

în ziarul „Sclnteia" din 29 septembrie a.c., la rubrica „Dispeceratul public al cooperării întreprinderilor pentru realizarea producției fizice", semnalam că întreprinderea „Autobuzul" din Capitală nu și-a realizat sarcinile de plan pe nouă luni, înre- gistrind însemnate restanțe la autobuze și autoutilitare. Așa cum relatam, această situație se datora, in principal, nerespectării integrale a obligațiilor contractuale de către unii dintre partenerii săi de cooperare.Am revenit în întreprinderea bucu- reșteană pentru a afla cum au onorate angajamentele asumate urmă cu aproape trei săptămini de partenerii de cooperare ?Un prim răspuns aveam să-l aflăm încă de la intrarea în întreprindere : ca și acum trei săptămini, acesteia și străzile laterale sînt cate de autobuze și microbuze nu pot fi finalizate din lipsa subansamble și repere.Așa stînd lucrurile, să în față angajamentele cadrul „Dispeceratului . unitățile 'in cauză și faptele pe care le-am constatat.
Deci se poate. Insistați! în răspunsul primit din partea întreprinderii mecanice Codlea, semnat de inginerul șef Vasile Avram, se arăta că pînă la 20 octombrie a. c. vor fi lichidate restanțele față de întreprinderea „Autobuzul". Părea un angajament ferm, serios. Mai ales că, in acest sens, ne-a fost prezentat un grafic amănunțit al livrărilor, din care rezultă că vor fi expediate : pină la 10 octombrie — ’ 1 500 filtre, iar pînă la 20 octombrie — 1 800 an- samble de ventilație, 1 750 guri de umplere și 1 100 tobe.Cum a fost respectat acest grafic ? Pînă la 15 octombrie. întreprinderea bucureșteană a primit : 827 filtre, 341 tobe, 1174 ansamble de ventilație și 1 226 guri de umplere. După cum se vede, la unele repere, livrările se apropie de grafic, ceea ce demonstrează că, atunci cînd se acționează cu hotărîre, restanțele pot fi lichidate. La alte repere însă, răminerile in urmă au fost recuperate doar pe jumătate sau intr-o proporție și mai mică. De ce ? întreprinderea menționată se mulțumește doar cu jumătăți de măsuri ? v
Cu 50 ia sută sub... pro-* lîlî^iurți! Din Partea întreprind'”'!! de piese auto-Iași am primit im telex în care se preciza — ca o confirmare a înfăptuirii angajamentului asumat — că au fost expediate întreprinderii „Autobuzul" 1 224 casete de direcție și că se acționează în continuare pentru onorarea integrală a contractelor. Intr-adevăr, la întreprinderea „Autobuzul" au sosit 1 297 casete de direcție din cantitățile restante, respectîndu-se astfel promisiunile pentru luna septembrie.Pentru lichidarea integrală a restanțelor, întreprinderea ieșeană s-a angajat să'livreze, in luna octombrie, 1 500 de casete de direcție, cu 50 la sută mai mult față de prevederile contractuale. Dar, pină la 15 octombrie, nu a livrat decît 239 de casete do direcție, adică mai puțin de jumătate din cantitatea ce s-ar îi convenit să o expedieze. Nu ne îndoim că. pînă la sfirșitul lunii, ar putea fi onorată in întregime promisiunea făcută. întrebarea este : pînă atunci, întreprinderea „Autobuzul" cu ce realizează produsele sale ? Cu promisiuni ?

Au răspuns afirmativ, dar 
în octombrie n-au livrat nimic întreprinderea mecanică din Cîmpulung, prin răspunsul semnat de ing. Victor Frîntu, director adjunct, dădea asigurări că se va acționa stăruitor pentru recuperarea grabnică a restanțelop la motoare, precizînd că aceasta depinde și de unii din furnizorii săi. Dar în luna septembrie, din 250, de motoare prevăzute în grafic, au fost livrate doar

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE GEAMURI SCĂIENI

Tehnologii moderne — 
producții suplimentareLa întreprinderea de geamm-î din Scăieni (Prahova) s-au încheiat lucrările de modernizare la o parte din secțiile de tras geam și la cuptoare, dindu-șe in funcțiune agregate și utilaje de înaltă tehnicitate. Prin realizarea cu forțe proprii a unor mașini și utilaje moderne, a fost redus termenul de introducere a noilor tehnologii eu o lună și jumătate. In acest an s-a înregistrat un plus de aproape un milion metri pătrați geam tras . și peste 609 000 mp geam laminat. Oamenii muncii de la întreprinderea de geamuri Scăieni sint hotăriți ca și in trimestrul IV al acestui an să obțină rezultate bune în muncă, să-și depășească propriile realizări de pină acum. (Constantin Căprarul.

Au îndeplinit 
angajamentele anualeColectivul Schelei de extracție Mo- reni, care a lansat în acest an chemarea la întrecerea socialistă către toți petroliștii țării, a raportat îndeplinirea integrală a tuturor angajamentelor asumate. Intre altele, petroliștii de aici au livrat rafinăriilor o cantitate suplimentară de țiței din care s-ar putea obține mai bine de 20 000 tone derivate, 7 600 000 mc gaze utilizabile, 200 tone gazolină și alte hidrocarburi. Sporul producției nete depășește 4 milioane lei. (Agerpres).Laminatorii de la Combinatul siderurgic din Reșița — utilizînd din plin capacitățile de producție și timpul de lucru și sporind gradul de scoatere a metalului util din tona de oțel-lingou — și-au îndeplinit cu trei luni mal devreme angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe acest an. Ei au realizat suplimentar o producție de peste 14 000 tone laminate finite pline. (Nicolae Cătană). 

86. în octombrie, din 200 motoare și 200 punți pentru microbuze, prevăzute în contract, nu s-a livrat nimic.— Arn citit in ziar că întreprinderea din Cîmpulung a răspuns afirmativ la apelul nostru, dar noi constatăm că nu acționează in acest sens — ne spunea maistrul principal Ste- lian Chiva din secția montaj final microbuze. Timp de 15 zile nu ni s-a livrat nimic. Oare conducerea acestei unități nu 'bănuiește ce consecințe are acest fapt pentru unitatea noastră, că ne pun în imposibilitatea de a ne
Revenim la „Autobuzul1* 

București, la trei săptămini 
după publicarea 

„Dispeceratului public al 
cooperării întreprinderilor
realiza sarcinile de plan pe acest an ? Cum explică această situație, ce măsuri au fost luate în întreprinderea din Cîmpulung pentru a-i, determina pe furnizorii săi să-și respecte contractele, pentru perfecționarea propriei activități ?

Darnici în vorbe, zgîrciți 
ÎH faple ® situat'e §reu de înțeles a apărut pe filiera cooperării in fabricația de autobuze in relațiile dintre unitatea producătoare și întreprinderea de autocamioane din Brașov, care fac parte din aceeași centrală industrială. în răspunsul dat ziarului de tovarășul loan Banu, secretar adjunct al comitetului de partid, se spunea că în întreprindere se depun eforturi pentru onorarea integrală a contractelor. Dar din cele 305 motoare și axe față, contractate pe luna septembrie, au fost livrateFiecare zi, fiecare oră sînt îndeplinirea planului pe acest an. Colectivul întreprinderii bucureștene, în ce-1 privește, consideră că stă în puterea sa și este hotărît să recupereze restanțele. In mod firesc, este de așteptat ca partenerii săi de cooperare să înțeleagă — măcar acum — că răspund in egală măsură de modul in care vor fi realizate sarcinile planificate pentru acest an la producția de autobuze și autoutilitare. Și nu-i vorba numai de unitățile la care ne-ajh referit. Lista furnizorilor restanțieri cuprinde șl întreprinderea de prelucrare a aluminiului Slatina, „Electrobanat" Timișoara, C.A.T.C. Jilava ș.a., care la ora actuală creează mari greutăți întreprinderii „Autobuzul". Producția fizică — așa cum s-a subliniat, din nou, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — trebuie să fie realizată integral. Ia toate sortimentele planificate. Așteptăm deci ca întreprinderile vizate, centrala industrială și ministerul de resort să acționeze cu toată fermitatea, să ia toate măsurile pentru lichidarea restanțelor și onorarea integrală a obligațiilor contractuale. Vom reveni.

în

Autogara Filaret ? Nu, autobuzele din imagine nu au nici un kilometru la bord, ele se află in fața halei de montaj de la întreprinderea „Autobuzul" din București, în așteptarea unor repere pentru a fi finalizate
CONTRASTE

MilioaneCum sînt folosita mijloacele de transport, în special vagoanele de marfă 1 întrebarea și-au pus-o, de curlnd, și factorii de resort din Mehedinți, care au analizat, temeinic, această problemă. Controlul a cuprins 76 unități din industrie, construcții și agricultură. Și prima concluzie, nu chiar îmbucurătoare : numai în stația Șimian vagoanele, încercate cu diverse produse, au
TifeiTovarășii de la primăria comunei Măgurele, de lingă Capitală, strănută. Și strănută Îngrijorător de rău de flecare dată cind o mașină trece pe șoseaua spre punctul turistic de la Dumitrana. Din cauza prafului care se ridică valuri, valuri. Tot strănutînd și sughițînd, s-au hotâ- rît să meargă nu la doctor, ci la Trustul

contra... strănutului

Neglijența devorează energiaPoate fi sau nu poate fi văzută risipa ? întrebarea pare simplă, dar, așa cum vom vedea, în această privință există mai multe „teorii". Unii susțin că pe întuneric nu se vede nimic, nici chiar risipa. După alții — acasă și, mai ales, in locurile unde nu plătim din propriul buzunar consumul de energie electrică — dacă aprindem toate, dar absolut toate lămpile, chiar în plină zi, greu se vor observa mașinile care merg „în gol" sau becurile care 

staționat, peste timpul prevăzut, sute de mii de ore. Și pentru a- ceastă Imobilizare a vagoanelor s-au plătit locații în valoare de peste 5 000 000 lei. Cinci milioane lei ! Să luăm doar un exemplu. Bunăoară, Combinatul de celuloză șl hirtie din Drobeta- Turnu Severin a depășit timpul admis cu 209 476 ore, pentru care a plătit, nici mai mult, nici mai puțin, locații în valoare de
petrolului din Bolintin. „Salvați-ne, tovarăși, ajutați-ne să nu mai... hapciu... strănutăm".Și cineva, învestit cu gospodărirea țițeiului, a prescris, fără să clipească, pe loc, o rețetă contra strănutatului. Un tratament pe bază de hidrocarburi. Ce scria în rețetă ? „Se umple ochi autocisterna 31-Db-790 cu țiței. Se deplasează pe șo
ard fără să fie nevoie.Susținătorii acestor „teorii", menite chipurile să ascundă risipa, ,își fură, cum se spune, singuri căciula : risipa poate fi observată, acolo unde există, oricînd, în orice moment — atit pe întuneric, cît și pe lumină. Ea arde, pină la incandescență, mai ales punga. Dovada ? Indiferent dacă sînt adeptele unei „teorii" sau alteia, în unele întreprinderi un lucru este clar ca... lumina zilei : în luna septembrie, ca

doar 250, iar pînă la jumătatea lunii octombrie, din 325 motoare prevăzute în contract — numai 90. Consecințele ?— Din această cauză — ne spunea maistrul Constantin Braniște — practic, toată ziua mutăm autobuzele dintr-un loc intr-altul pentru a putea finaliza unul, cind primim motoare. Depunem un efort cu 50 la sută mai mare decît în condiții normale, dar nu realizăm nici 80 la sută din sarcinile de plan. Nu e păcat de această muncă in zadar ?Este o situație care reclamă o intervenție liotărită din partea Centralei industriale de autocamioane din Brașov, din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Cu atit mai mu't cu cit ea dăinuie de multă vreme și periclitează realizarea planului la producția fizică de către întreprinderea „Autobuzul", nepunctualitatea în livrări reprezen- •tind o încălcare crasă a eticii relațiilor de cooperare.

Evrica ! Am descoperit în magazie un furtun de frină livrat de C.A.T.C.Jilavaprezent deosebit de prețioase pentru

Dumitru TÎRCOB 
Ilie ȘTEFAN Foto : 8. Cristian

și vagoane galantoane3 000 000 Iei, Cineva a avut și curiozitatea să vadă ce s-ar fi putut realiza cu această sumă, plătită drept locații, de către a- mintita unitate. Și iată : s-ar fi putut obține peste 550 tone celuloză albită sau 300 tone carton velin. Cum se vede, mină largă la risipă, nu glumă! Dacă ar plăti din punga lor, oare tot așa de generoși ar fi ? Poate o să facă vreo încercare cineva. Așteptăm 1 (Virgiliu Tătaru).
seaua Măgurele—Dumitrana cu viteză mică. Nu uitați, robinetul de golire trebuie deschis în timpul mersului".Și tratamentul a fost aplicat cu strictețe. Dar ar trebui sute de tone pentru ca tovarășii de la primărie să nu mai strănute. Ar trebui însă și un tratament îndelungat pentru creșterea răspunderii ambelor părți. (D. Constantin).
urmare a depășirii repartițiilor, la întreprinderea „Oțelul roșu" s-au consumât în plus 2 569 MWh energie e- lectrică, la Combinatul chimic Făgăraș — 415 MWh, iar la Uzina mecanică Mija — 288MWh. După cum se vede, întrebarea pusă la începutul acestor rinduri s-a dovedit a fi o falsă dilemă. La întuneric sint. deocamdată, măsurile caro se vor lua în unitățile amintite pentru curmarea definitivă a risipei. (Ilie Ștefan),
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După cum s-a văzut prin ani, iar acum mai abitir, festivalul umorului vasluian stimulează creația de mase, prin competițiile ce le organizează, contribuie la descoperirea talentelor din rîn- durile oamenilor muncii, favorizează multiple schimburi de experiențe ți idei, sporește gradul de intelectualitate al preocupărilor satirico-umoristice. Probabil că hotăritoare au fost, la Vaslui, inițiativa locală — avînd parte apoi de o foarte largă adeziune din țară — și spiritul locului (nu zicea Dimitrie Cantemir că „moldovenii sînt cej mai veseli șl mai glumeți" ?). Prezența masivă a vasluienilor la toate manifestările, ospitalitatea cordială a forurilor locale de partid și de stat, atmosfera destinsă, climatul emulativ, neîndoielnic și fastul policrom al unei toamne Îmbelșugate și blinde au conferit festivalului o aură particulară.Poate că programul a fost cam împovărat și nu totdeauna rîndult cu destulă chibzuință. Fiind o circumstanță a voioșiei, festivalul nu se cuvine a genera ceasuri de osîndă pentru organizatori, ori pentru oaspeți, obligați clteodată să alerge pe nepregătite și cu sufletul la gură dintr-un loc in altul, sau să șadă țintuiți zile și nopți pe scaune, fie ele și tapisate. Dar, firește, truda și pripa trec, bucuria rămlne și e cert că instituțiile și persoanele care au participat Ia maratonul artistic păstrează amintiri calde și satisfacții durabile.
VOR VITALIZA ACESTE 
PROASPETE IZVOARE 

ALBIA CAM SECĂTUITĂ 
A SATIREI ?Concursurile din acest an au fost relevante sub mai multe raporturi. Instituit de Comitetul județean de cultură și educație socialistă, in colaborare cu Uniunea scriitorilor, concursul de creație literară în domeniul satirei și umorului a recoltat aproximativ trei sute de lucrări. După ce juriul, Incheindu-și lucrările șl întocmind ierarhia distincțiilor, a deschis

plicurile cu motto-uri pentru a-i cunoaște pe lau- reați, s-a constatat, în chip surprinzător, că cei'doispre- zece premiați și menționați erau, toți, nepro- fesioniști. Sînt din Cîmpu- lung. Brăila, Iași, București, Vaslui, dintr-un sat dîmbo- vițean, dintr-un orășel al județului Brașov, de la Herculane, unii complet necunoscuți, însă toți spirituali, vădind simț civic, inteligență ironică, pricepere compozițională șl portretistică. S-au reținut, pentru o

găzl artistice, grupuri satirice, interpret! individuali) a relevat, ca și la alte ediții, forța penetrantă a colectivelor de artiști amatori. Ele critică neajunsuri, neîmpliniri și năravuri, cu maliție amicală, într-o netmpăcare declarată față de tot ce contrariază normalitatea etică. Cucerind pentru a treia oară trofeul întrecerii, brigada întreprinderii de transporturi București (instructor Armand Cherbis) s-a arătat din nou exemplară. în
LA VASLUI

prezențe merituoase. In genere se observă o creștere a tonusului critic ți un spor de fantezie scenică la brigăzile din întreprinderi și din sate, și o scădere a combativității, cu propensiune spre pompă sterilă șl forme greoaie, spre estra- dizarea și „fardarea" formulei spectaculare, la formațiile caselor de cultură, în asemenea cazuri, săgeata, dacă va fi existat, nu-și atinge ținta.îngustarea orizontului comic s-a putut observa

0 sărbătoare populară 
a satirei și umorului

eventuală culegere, ți lucrări care, deși nepremiate, prezintă interes prin subiecte, tipuri și haz, unele din ele venind din sate Îndepărtate de munte ori din Deltă. A fost un sondaj relativ restrîns în straturile de talent ale poporului, dar rezultatul e stimulator și de limpede semnificație.Concursul de caricaturi, Inițiat de asemenea de forul cultural local, în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, a situat tn fruntea listei de premii un veteran al graficii, Cik Da- madian, dar i-a consemnat și pe tinerii Mihai Pinza- ru-Pim, Constantin Caza- cu, Deneș Molnar sau Ni- coiae Viziteu (care acum cîțiva ani desena ca artist amator).
...C1ND SPIRITUL CRITIC 

ESTE PREA FARDAT, 
SĂGEATA NU-ȘI ATINGE 

ȚINTAConcursul de interpretare (teatru scurt, bri-

numai cincisprezece minute de spectacol, fără costume și decoruri, formația a- tacă, îndrăzneață, probleme cardinale ale activității la locurile de muncă, satirizează cu neistovită vervă atitudini contraveniente ale personalului față de călători, cucerește prin legitimitatea criticii și ingeniozitatea mijloacelor comice, fiind, deopotrivă, și un model de evoluție scenică. Puternice și curajoase s-au înfățișat și celelalte două brigăzi bucureștene premiate, de la „Vulcan" și „Semănătoarea". Echipele de la Alba Iulia (Casa de cultură) și Pitești (întreprinderea de autoturisme) au excelat prin vioiciune și prin nimerite adrese satirice. Alte colective (din comuna Macea — Arad, comuna Ostroveni — Dolj, Negrești — Vaslui, întreprinderea de utilaj chimic din Găeștl, Combinatul chimic din Făgăraș, fabrica de tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca, Clubul tineretului din Vaslui) au avut

mal ales tn secțiunea grupurilor satirice, a cuplurilor de Interpret! și în special la interpreții individuali (unde, de altfel, nu s-a acordat premiul întîi, nu s-au făcut nici menționări). Mulțl mizează pe propriile lor diformități, sau folosesc excesiv limbajul dialectal, schițează, în mod absurd, săteni uimiți în fața cîte unui fier electric de călcat sau prefăcîn- • du-se a fi incapabili să priceapă ce e fotbalul, în- grozindu-se de pantofii feminini cu toc prea înalt etc. Sărăcia inspirației și lipsa de gust sînt desigur criticabile, privindu-i in primul rînd pe concurepții ce și-au luat răspunderea de a ieși pe scenă cu asemenea nevolnicii. O prese- lecție mai riguroasă se impune în viitor, oricum.
UN TÎRG DE CARTE 

SĂRAC LA O 
MANIFESTARE BOGATĂCare e stadiul actual al literaturii satirico-umoris

tice 7 Deși a fost ți un tlrg de carte, la Vaslui s-au lansat relativ puține volume noi : o remarcabilă an-, tologie de umor românesc și străin actual editată de revista „Urzica" Perpetuum comic, o carte cu două excelente comedii satirice Fata morgana și Scene din viața unui bădăran (editu-, ra „Eminescu"), precum și' un bun volum de schițe vesele Scurt circuit la creier (editura „Albatros") — acestea toate semnate de Dumitru Solomon — vreo trei- patru cărticele de panseuri și rime (editura „Litera").. Cam puțin. Ascultindu-i pe scriitorii abilitați, ca și pe unii mai tineri, în șezători le ce s-au ținut la Vaslui, Birlad, Huși, ai impresia că ar fi mai multă materie e- ditorială decit aceea ce, cu atita parcimonie, e fasonată acum în volume.Festivalul de la Vaslui a repus problema în discuție și a reamintit că discuția e deschisă. El binemerită pentru a fi focalizat atîtea energii și imaginații, atîtea eforturi culturale și organizatorice, în lumina unei idei prețioase a timpului nostru : poporul trăiește și muncește cu voie bună, disprețuind cu haz ceea ce încearcă a-i stînjeni creația și a-i contraria idealul, sancționînd, cu zîmbet tonic, opiniile perimate, in- salubritățile sociale și morale provenite din dereglări ale spiritului civic, maladiile psihice degenerative — cum ar fi individualismul megaloman, cu corolarul abuzului de putere și desconsiderarea totală a semenului, oroarea de muncă și pofta de chiverniseală pe spinarea colectivității, indiferentismul cinic. Aici, în cimpul rîsuluf, sinceritatea e absolută, trucajele imposibile. Mulțimea de talente pe care le-a reliefat, încă o dată, festivalul vasluian, înscris în „Cîn- tarea României", atestă că această cauză, a satirei și umorului, e o cauză populară actuală, pe care numai prejudecăți dospite o mai pot socoti de minorat cultural.
Valentin SILVESTRU

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

PROIECTUL LEGII

Concursul de creație de cîntece ostdsesti•* *4

„Te apar și te cînt, 
patria mea"Prezentat în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", Concursul de creație de cîntece ostășești „Te apăr și te cînt, patria mea" și-a câștigat pe merit un frumos renume.O retrospectivă statistică este1 grăitoare : la prima ediție au fost prezentate 392 de lucrări, la ediția a Il-a numărul s-a ridicat la 510 (161 cîntece patriotice, 209 marșuri ostășești, 140 cintece de muzică ușoară), pentru ca la ultimele două ediții participarea să rămină la fel de ridicată — 496 partituri (184—157—155), la ediția a III-a, și respectiv 465 (150—177—138).Dintre acestea, multe au fost imediat preluate de ostași, interpretate ți îndrăgite : „Iubirea mea — pămîn- tul românesc" de Florin Bogardo (de la ediția I), „Armata română" de Sergiu Sarchizov, marșul „Am jurat cu tine pe drapel" de D. D. Botez, cîntecul de muzică ușoară „Tărim al gîndulul curat" de Sabin Păutza (de la ediția a II-a), „Imn neatîrnării" de Al. Pașcanu, „Te apăr și te cînt" de Ștefan Andronic — sînt numai cîteva dintre piesele ce se bucură și azi de o reală popularitate.Și această ultimă ediție a Concursului de cîntece ostășești a lansat cîteva asemenea lucrări frumoase : cîntece patriotice ca „Servim patria" de Sergiu Eremia, versuri — Jean Gheliuc, „Marșul marinarilor" de Aurel Manolache, versuri — Sașa Georgescu, „Infanteria" de Radu Șerban, versuri — Gh. Vîlcu, marșuri ostășești — cum sînt „Marinarii" de Te- mistocle Popa, versuri — Aurel Sto- rin, „O țară avem" de Dan Mizrahi, versuri — Romeo Iorgulescu, cîntece de muzică ușoară, precum „Datoria de onoare" de Marius Țeicu, versuri

— Flavla Buref, „Scrisoare de dragoste din ostășie", de Mișu Iancu, versuri — Al. Mandy. „L’n zîmbet printre nori" de Ion Cristinoiu, versuri — Ovidiu Dumitriu ș.a.După părerea noastră, certele cîffti- guri ale actualei ediții s-au mârii- fețtat pe linia unei diversificări tematice și stilistice, mai ales în domeniul cintecului patriotic, unde ni se pare demn de menționat că o prezență’ remarcabilă au constituit-o tocmai compozitorii de... muzică ușoară, alături de care s-au afirmat pregnant compozitori și poeți militari. De altfel, prezența constantă a compozitorilor și poeților militari și in cadrul celorlalte genuri este edificatoare pentru emulația artistică existentă și în rindurile cadrelor armatei noastre. Noi compozitori, de talia generalului maior Dinu Stelian, artist al poporului, și colonelului Sergiu Eremia. ambii dirijori ai excelentului ansamblu artistic „Doina" al Armatei (ale cărui cor, soliști și orchestră au pus impecabil în valoare cîntecele patriotice), s-au afirmat de la prima ediție a concursului.Interpretarea marșurilor a fost încredințată unor colective corale militare aparținînd Școlii militare de muzică, dirijor Ioan Golcea. Regimentului de/ gardă, dirijor It. maj. Tudor Chiva, sau excelentului cor ostășesc „Albatrosul", dirijat de mulți ani de același inimos plut. adj. Marin Hudițeanu. Ostașii coriști se remarcă printr-o dicție impresionantă, prin omogenitate și un elan proaspăt și convingător. Alături de ei și-au adus contribuția corul de fete al Conservatorului „C. Porum- bescu", dirijat de Silvia Secrieriu, și

în imagine: formația coralâ a Școlii militare de muzicacorul de copii al Radioteleviziunii române condus de M. Vicleanu.în general, această ediție a fost o reușită, prin buna organizare, prin zestrea de cintece valoroase — mai puțin în domeniul muzicii ușoare — prin dăruirea interpreților. în acest sens, compozitorul Laurențiu Profeta, membru al juriului, sublinia că noua ediție a concursului de creație a demonstrat pregnant maturitatea cintecului patriotic și de muzică ușoară cu caracter militant, atît pe planul creației, cît și al interpretării. Diversitatea stilurilor și formulelor noilor creații, prezența 'împreună a maeștrilor consacrați și

a tiherilor creatori, chiar debutanți, a interpreților profesioniști și amatori sînt numai cîteva atribute ale acestei sărbători a cântecului.Semnificativă pentru dăruirea cu care creatorii sînt hotărițN să ofere cîntece avintate, de caretinăra generație are nevoie, rămlne profesiunea de credință a compozitorului octogenar, maestrul Ioan D. Chirescu, făcută încă la prima ediție : „Oastea țării nu poate lipsi din creația mea închinată poporului, adică și lor, ostașilor. Și apoi, mă consider încă ostaș al tării acesteia".
Nicolae SP1RESCU

Cartea din R. D. Germană este din nou prezentă la întîlnirea cu publicul român. în cadrul amplelor manifestări reunite .sub genericul „Zilele literaturii din R. D. Germană", cartea este reprezentată de o cuprinzătoare expoziție deschisă, zilele trecute, în sala Dalles din Capitală.O țară cu tradiții multiseculare în tipărirea cărții, al cărei popor a dat de fapt pe inventatorul tiparului, și care în aceste decenii a cunoscut, printr-o consecventă politică de stat, o înflorire ne- maiintîlnită a producției editoriale, este firesc’să ofere cititorilor săi lucrări de cea mai1 bună calitate, atit ca substanță, cît și ca prezentare grafică. într-ade- văr, cele aproximativ 1 500 volume prezente în expoziție ilustrează deplin varietatea producției editoriale, care răspunde tot mai deplin necesităților societății, ale economiei, ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, cu profesii și preocupări dintre cele mai diverse. Astfel, cartea social-polltică este reprezentată de impunătoarele ediții ale clasicilor marxism-leninis- mului, de lucrări închinate aniversării a 60 de ani de la revoluția germană din noiembrie și fondării partidului comunist. De asemenea, sînt prezentate o serie de lucrări care înfățișează documente ale Partidului Socialist Unit din Germania, cercetări in domeniul filozofiei și sociologiei.Un loc aparte în cadrul expoziției îl ocupă cartea tehnico- științifică, care reflectă dimensiunile înalte ale creației științifice și tehnice, rolul hotărîtor al acesteia în progresul material al țării. Ca să înțelegem și mai bine importanța acordată acestui domeniu este suficient să amintim că anul trecut numai în domeniul tehnicii s-au tipărit 506 titluri, iar în alte domenii ale științei 654 de titluri, într-un tiraj total de 8,5 milioane exemplare. Reține, de asemenea, a- tenția cartea belestristică, pentru copii și tineret, care prin cele aproape 2 000 de titluri și peste 43 milioane exemplare deține locul de frunte in producția editorială.O asemenea diversitate este susținută de activitatea intensă a celor 78 de edituri, printre care 40 de edituri sînt specializate in literatură științifică și alte domenii, 22 de edituri pentru beletristică, literatură pentru copii și tineret, precum și 10 edituri muzicale și de artă. în țot acest sistem editorial s-au tipărit din 1945 pînă în prezent circa 150 000 de titluri, într-un tiraj total de peste 2,7 miliarde exemplare, ceea ce indică amploarea de excepție a realizării și difuzării cărții în R. D. Germană, locul ce-i este rezervat în formarea complexă a oamenilor. Trebuie relevate, de asemenea, largile schimburi de carte cu alte țări, acțiunile de coeditare și coproducție. în acest larg sistem de cooperare, schimbul de cărți cu țara noastră, editarea reciprocă din cele două limbi a numeroase lucrări ilustrează cuprinzătorul program de cunoaștere reciprocă a celor mai reprezentative lucrări din cele două țări.Prin amploarea și varietatea ei, prin ținuta grafică și dimensiuni (de la marile atlase, albume, serii de opere complete, pînă la minusculele volume, a- devărate recorduri de miniaturizare), expoziția de cărți din R. D. Germană contribuie și mai mult la mai buna cunoaștere a realizărilor din acest domeniu, la adîncirea relațiilor de prietenie dintre popoarele celor două țări.
Emil VASILESCU

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Formarea tinerei generații pentru munca și viață 

— principiu esențial al școlii noastre(Urmare din pag. I)ne amintim, in acest sens, că în secolul al XIX-lea școala românească avea ca scop principal să pregătească știutori de carte, iar după întemeierea statului modern — funcționari. Firesc, după înfăptuirea statului național unitar și după cotitura istorică din August 1944 menirea școlii a devenit aceea a formării cadrelor calificate pentru edificarea noii societăți. Cu alte cuvinte, o situare permanentă a școlii in contextul dezvoltării economice și sociale. Astăzi nu mal este de conceput școala modernă decit ca o structură mobilă, capabilă să se adapteze cerințelor unei epoci marcate de vertiginoasa aplicare în viață a cuceririlor revoluției teh- nico-științifice. învățămîntul românesc actual este un sistem avansat, suplu, capabil să dea țării generații din ce în ce mai bine pregătite, să formeze un tineret înarmat cu cele mai înalte cuceriri ale științei, în stare să le aplice pentru înaintarea rapidă a țării noastre pe noi trepte de civilizație și progres.Profund inspirat din principiile de bază ale politicii partidului și statului nostru în domeniul invățămîntului. proiectul pus în dezbatere înscrie Uri însemnat număr de prevederi ca jaloane de lucru, trecînd la loc de frunte principiul accesibilității în- vățămtntului pentru toți copiii țării, principiul gratuității, al caracterului științific al învățămîntului etc. Aceste principii fundamentale sînt cuprinse In noul proiect în concordanță cu nivelul politic, social, cultural la care a ajuns acum societatea noastră, cu cerințele actuale și de perspectivă ale devenirii socialiste și comuniste a României, cu trăsăturile revoluției științifice și tehnice contemporane. Reținem, în această ordine de idei,

consacrarea Învățămîntului obligatoriu de 10 ani.Ceea ce relevă, cu deosebire, importanța proiectului legii sint principiile «oi. care pentru prima oară își găsesc o consfințire legală : principiul poli- tehnizării, al integrării organice a în- vățămintului cu producția, cercetarea și proiectarea ; principiul asigurării unei temeinice pregătiri a tineretului in științele fundamentale, precum și al însușirii concepției revoluționare despre lume ; ca și, expresie directă a democrației noastre socialiste, dreptul garantat la învățătură al tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, învățămîntul desfășu- rindu-se in limba română, iar pentru naționalitățile conlocuitoare si în limbile acestora. *Tot atît de importante ne apar In proiect și măsurile de extindere a cîmpului de activitate a școlii. Se prevăd, astfel, activități care altădată nu figurau In lege : cursurile de calificare și Învățămîntul agrozootehnic de masă ; un capitol aparte privind educația fizică și sportul ; prevederi referitoare la desfășurarea cercetării științifice nu numai In învățămîntul superior, ci și in cel liceal, profesional și de maiștri etc.în proiectul legii sint incluse, firesc, măsuri privind pregătirea și perfecționarea cadrelor. La acest capitol doresc să fac o propunere. După părerea mea, aici ar fi necesar să-și găsească un loc mai explicit și cîteva prevederi într-un domeniu care vizează bunul mers al școlii : pregătirea pedagogică a viitorilor profesori. Cu atit mai mult cu cît, In prezent, prin noua structură și finalitate profesională șl instructiv-educativă a liceelor, tn învățămint se află foarte mulți specialiști din producție care nu au încă o pregătire pedagogică și psihologică adecvată.
Pregătirea în științele fundamentale — la nivelul 

cerințelor progresului contemporan(Urmare din pag. I)mâți pe băncile școlilor de diferita grade, cunoașterea aprofundată a principiilor științifice aflate la baza proceselor de producție, care să le permită o activitate direct productivă eficientă, să le deschidă orizontul spre creație tehnică, spre inovație — obiective esențiale ale cincinalului revoluției tehnico-științlfice.Deosebit de importantă mi se pare sublinierea îndatoririi fundamentale a învățămîntului de a forma întregul tineret al patriei în spiritul concepției materialist-dialectice și istorice despre natură și societate, al umanismului socialist, al ideologiei și politicii Partidului Comunist Român, al principiilor eticii și echității socialiste, concepție care conturează profilul politic și etic al constructorului conștient al socialismului și comunismului, militant activ pentru traducerea în viață a politicii partidului și statului nostru. împreună cu principiul integrării cu producția, cu cercetarea științifică și proiectarea, proiectul legii conturează cadrul unitar, complet, de asigurare prin întregul conținut al învățămîntului, a pregătirii multilaterale a tinerilor, a capacității lor de a se adapta cerințelor dezvoltării ra

pide a forțelor de producție, progresului economiei naționale și cunoașterii umane.Demn de menționat este șl faptul că, in vederea realizării acestui o- biectiv, partidul și statul asigură toate condițiile materiale necesare, perfecționarea și modernizarea permanentă a învățămîntului de toate gradele, în strinsă legătură cu cerințele vieții economice și social-cultu- rale a țării. în acest cadru, socotesc necesar ca proiectul legii să sublinieze mai evident decit în prezent, nu numai la capitolul „Drepturile și îndatoririle elevilor", ci și la capitolul „Personalul didactic" sau la cel privind „Perfecționarea pregătirii personalului didactic" necesitatea unei profunde cunoașteri și Însușiri a celor mai Înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, ale gîndirii umane, o- bligativitatea utilizării intensive și eficiente a bazei tehnico-didactice a școlilor de toate gradele in vederea ridicării nivelului științific al predării disciplinelor de învățămint. De a- semenea, vor trebui racordate mai intens la aceste cerințe și activitatea instructiv-educativă din cercurile de creație ale elevilor, acțiunile inițiate de organizațiile de copii și tineret, problemă ce merită să fie expres formulată In proiectul noii legL
CERCETĂRI ARHEOLOGICE

In Editura politică a apărut 
revista „PROBLEME ALE 
PĂCII Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 7/1978

„Toamna 
teatrală 

la Botoșani"Aflată la a treia ediție, „Toamna teatrală la Botoșani" se desfășoară între 18—24 octombrie in municipiul Botoșani sub egida Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale și Teatrului „Mihai E- minescu" din localitate. Organizatorii dedică această manifestare dramaturgiei românești, între autorii lucrărilor interpretate figurînd Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Alexandru Ki- rițescu, Camil Petrescu, Eugen Lovinescu, G. M. Zamfirescu și Gib Mihăescu. 'Printre colectivele participante se numără teatrele naționale din Craiova și Iași, teatrele de stat din Pitești, Tg. Mureș (secția maghiară) și Bîrlad. După cum ne informa actorul Stelian Preda, directorul Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani, colectivul pe care-1 conduce se va prezenta în festival cu trei premiere : „Homer travestit" de Eugen Lovinescu, „Năpasta" de I. L. Caragiale și un spectacol omagial Mihai E- minescu intitulat „Visul meu de fier". Festivalul se va încheia cu un colocviu la care și-au anunțat prezența specialiști din întreaga țară. Va fi vernisată cu acest prilej și expoziția „140 de ani de teatru la Botoșani".

Marile procese au atras mereu pana reporterilor și scriitorilor, ca de altfel și interesul viu al publicului cititor. Procesul despre care este vorba în cartea lui Mihai Stoian — apărută sub prestigioasa emblemă a editurii „Cartea românească" într-un masiv volum de 688 de pagini — nu este însă un proces obișnuit. El este „procesul Memorandului". intentat de guvernul maghiar fruntașilor Partidului Național Român din Transilvania, care adresaseră în 1892 împăratului da Ia Viena cunoscutul memoriu prin care apărau, ca reprezentanți legitimi și autorizați, drepturile poporului român. Procesul, judecat la Cluj în 1894, a prilejuit, precum se știe, înfruntarea ireductibilă a două poziții : cea reacționară, retrogradă, a cercurilor dominante ale aristocrației și burgheziei maghiare și poziția progresistă șl patriotică a militan- ților politici români, care, apăr.îndu-și propriul popor— și respectînd, firesc, îndreptățirile altor popoare— cereau schimbarea din temelii a sistemului dualist, generator de asuprire națională și de acute nedreptăți sociale.Mihai Stoian și-a asumat vasta muncă de reconstituire, de „reorchestrare" a procesului ,,M“, „intervie- vînd", ca și într-o precedentă carte a lui, istoria. Obiectivul mărturisit — a- cela de a reconstitui atmosfera procesului și a epocii,

NOTE DE LECTURĂ
investigînd pînă departe antecedentele și consecințele, pe traiectul strădaniei naționale colective de desă- vîrșire a unității statale — este realizat cu mare anvergură.Tehnica de lucru și principiile de ordonare a materialului sînt cele enunțate de autorul însuși în „Avertismentul" ce deschidea o

și burgheziei maghiare căutau să transforme într-un principiu de drept tratamentul inegal, discriminatoriu, aplicat naționalităților asuprite, între care și românilor; secvențele ce relatează amplele și impresionantele manifestări de solidaritate ale românilor de pretutindeni — ca și a unor largi cercuri interna-

nate, convergind în final spre literatură, deși constituită din și ancorată solid 
in document.Receptarea critică a lucrării trebuie să pornească de la această particularitate ; global, ea se vrea literatură (apreciere spre care înclină și precizările finale ale autorului), pe secvențe — și, drept con-

Mihai STOIAN;

„Procesul unui proces"
lucrare anterioară — „Moartea unui savant" — adecvate, firește, la natura diferită a obiectului. Și aici, avînd în față dezideratul fundamental al respectării adevărului Istoric, autorul recurge la o tehnică situată Intre colaj și montajul cinematografic, și aici materialul este așezat într-o ordine semnificativă ; situațiile se înscriu într-o dezvoltare esențialmente cronologică, iar faptele se corelează nu linear, ci prin contrapunct.Problematica volumului este vastă. Numeroase aspecte rămîn în memoria cititorului prin reconstituirea lor vie, nuanțată, pregnantă. Așa ar fi : perseverența cu care cercurile retrograde ale aristocrației

ționale — cu cauza susținută de memorandiști; demnitatea și conștiința perfectei îndreptățiri cu care memorandiștii apără poporul refuzînd tribunalului competența politică și morală de a-i judeca, tran- sformindu-se din acuzați în acuzatori; distincția clară, programatică cu care ei urmăresc „să spună adevărul, să combată sistemul șl regimul, dar nu pe națiunea maghiară", deoarece „poporul lor si al secuilor au iobăgit deopotrivă cu noi".Ar fi greu și poate chiar lipsit de utilitate să atribuim cartea de față cu- tărui sau cutărui gen. Am putea spune mai degrabă că aici efectul ultim se obține prin procedee combi-

seclnță, per total — ea își revendică rigoare documentară. Subliniind validitatea „partiturii", unde autorul nu poate fi decit suveran, îi putem reproșa „încărcări", lungimi izvo- rîte uneori din chiar deliciul detaliului sau din dorința de a fi atotcuprinzător. Asemenea remarci țin însă, cum spuneam, de viziune și, ca atare, rămîn oricind discutabile.Sub aspect documentar însă — deși cu o pondere foarte mică în ansamblul compoziției — apar și unele contrariante inexactități de fapt. De exemplu : Iosif Ciser nu era maghiar, ci român (p. 24), fiind ulterior unul din secretarii a- dunării naționale de la 1 decembrie 1918 ; Alba Iu

lia n-a intrat în teritoriul smuls României in august 1940 (p. 27); războiul împotriva Serbiei a fost dezlănțuit nu de Tripla înțelegere, ci de Tripla Alianță (p. 303); P.N.R. a trecut în 1881 nu la activism, ci la pasivism (p. 498); cei doi Tisză erau unul Kâlmân (tatăl), celălalt Istvân (fiul), iar nu amîndoi Kâl- măn (p. 588) ; G. Pop de Băsești era mic de statură, nu înalt (p. 584), înaltă era însă ținuta lui politico-mo- rală. Cit privește condamnarea memorandiștilor, despre care se afirmă că n-a fost mare în sine (p. 676), trebuie spus că a fost, dimpotrivă, foarte mare, fără precedent. Apelînd la un referent, istoric de specialitate, editura ar fi putut evita asemenea erori.Dincolo de atari imperfecțiuni, cartea lui Mihai Stoian, prin consistența, finalmente epică, a imaginii de ansamblu, prin tensiunea și justețea politică a reconstituirii, prin autenticitate și metodă — care-i conferă, toate, modernitate și un timbru specific — poate sta cu cinste alături de pasionantele relatări, in tehnică de cine-verite, despre atacul de la Pearl Harbor, bătălia de la Midway, debarcarea aliată in Nor- mandia sau despre eroica răscoală a Parisului. Ea constituie o certă reușită a genului, incitînd nu numai la lectură, dar și la dezbatere.
Conf. univ. dr. 
Vasiie BOZGA

Lumini noiîn cadrul programului de manifestări științifice și cultural- educative, organizate de Muzeul de istorie a municipiului in cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României", sub genericul „București. străveche vatră de civilizație și cultură", a avut loc și colocviul cu tema „Arheologia bucureșteanâ. Realizări și perspective". Au fost consemnate cu acest prilej principalele rezultate obținute în cei 25 de ani care au trecut de la organizarea Șantierului arheologic București — moment care a marcat in fapt începutul cercetărilor sistematice in acest domeniu in Capitală și în. împrejurimile sale. Ne-am adresat tovarășului Petre Dache, directorul muzeului, cu rugămintea de a prezenta aceste rezultate pentru cititorii „Scin- teii".— Desigur, cercetările arheologice in București sînt mult mai vechi decît anul 1953, încă In 1870 fiind consemnate o serie de descoperiri în zona Curții Vechi. în perioada interbelică, cu deosebire, studiile de specialitate s-au intensificat, fiind întreprinse săpături în 36 de stațiuni de profil bucureștene. Dar adevărata lor dezvoltare, pe măsura bogăției materialului documentar, avea să înceapă abia în 1953, cînd, prin crearea șantierului arheologic de aci, ele au dobindit un caracter permanent și și-au propus să studieze nu o anumită e- pocă sau cultură materială, ci întregul proces de locuire omenească din această zonă, din vremuri imemoriale și pînă în zorii erei moderne. în total au fost cercetate in a- ceastă perioadă pe teritoriul Capitalei 133 așezări și monumente,

peste istoria Bucureștilordintre care cele mai numeroase — 109 —privesc epoca formării poporului român și perioada feudală.— Care sînt principalele concluzii istorice pe care le-au pus in lumină cercetările din acest ultim sfert de Veac 1— Aș enumera intr-o ordine oarecum cronologică descoperirea unor unelte din piatră cioplită la Pan- telimon, care atestă că zona bucureșteanâ a fost viețuită din cele mai vechi timpuri, respectiv din paleolitic (circa 150 000 ani). Din epoca neolitică, pe teritoriul Capitalei s-au identificat mărturii de locuire stabilă a colectivităților umane (din această vreme datează necropola de la Căldă- raru cu 370 de morminte, una din cele mai mari din sud-estul Europei). Importante sînt descoperirile ce privesc pe geto-dacii de pe aria de azi a Capitalei, din vremea cărora ne-au rămas 8 tezaure de monede sau obiecte de podoabă — semn evident al puternicei dezvoltări so- cial-economice a acestei regiuni, al cărei centru se afla, de altfel, în apropiere de vatra de azi a Bucureștilor — la Popești- Novaci (Ilfov).Unul dintre cele mai mari cîștiguri ale cercetărilor arheologice bucureștene II constituie precizarea continuității de viață a populației autohtone In zonă în mileniul I e.n. Astfel, la Militari — Cimpul Boja a fost identificată o așezare din secolul III e.n., bogată în obiecte de factură dacică și romană; în 5 stațiuni de la Fun- deni, Străulești, Crîn- gași, Șindrilești, Curtea Veche etc. au fost descoperite unul sau mai multe cuptoare de ars vase ceramice, care a-

testă caracterul autohton, sedentar al creatorilor culturii materiale din secolul al IV-lea e.n. ; din perioada secolelor VI—VII e.n., în vatra Bucureștilor au fost reperate pină acum 15 sate, parte dintre ele amenajate pe vechile vetre din secolele anterioare, iar pentru veacurile următoare (IX—XI e.n.) săpăturile indică o evidentă sporire a populației în centrul Cimpiei Române, unde se cunosc deja 35 de sate.Un însemnat capitol In programul de lucru al arheologilor bucu- reșteni îl constituie clarificarea originilor orașului. A fost identificată astfel în centrul de azi al orașului o mică cetatb ridicată încă în veacul al XIV- lea, peste fundațiile căreia Vlad Țepeș a înălțat în anii 1458—59 cetatea sa de piatră. Studiind 35 palate, case boierești și alte monumente, arheologia a devenit un partener valoros în opera de restaurare a unor binecunoscute ansambluri arhitectonice bucureștene. O preocupare constantă a constituit-o urmărirea șantierelor de construcții, cercetarea și recuperarea vestigiilor semnalate (amintesc astfel descoperirea mai multor tezaure monetare, intre care cele de la Colțea, Bă- neasa și Militari, ce însumează peste 12 000 de piese). A îmbogăți tezaurul de date, obiecte și monumente al Capitalei și al tării, a contribui la cunoașterea mai aprofundată a trecutului Capitalei — străveche vatră de cultură și civilizație — iată gîndul ce-i animă și in continuare pe arheologii bucureștenl.
Convorbire 
consemnata de 
Silviu ACHIM
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Sanctității Sale Papei IOAN PAUL al II-lea 
VATICANCu ocazia alegerii dumneavoastră tn înalta funcție de șef >1 bisericii catolice și suveran al Statului Vaticanului vă adresez cordiale felicitări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei* 

Republicii Socialiste România

Solemnitatea confeririiPrin decret prezidențial, pentru merite deosebite !n activitatea științifică, didactică șl obștească, au fost conferite ordinul „23 August" clasa I academicianului Iorgu Iordan, cu prilejul Împlinirii vlrstel de 90 de ani, șl ordinul „23 August" clasa I, profesorului doctor Tudor I. Ionescu, cu prilejul Împlinirii vlrstel de 80 de •ni.înaltele distincți! au fost Inmlnate de tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat. In cadrul unei solemnități la care au luat parte tovarășii Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Suzana Gâdea,
Semnarea unui protocol româno-cehoslovac 

în domeniul construcțiilor de mașiniMarți după-amlază a avut loc, la București, semnarea unul protocol de colaborare economică și tehnico- știlnțifică Intra Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini al Republicii Socialiste România și Ministerul Metalurgiei șl Construcțiilor de Mașini Grele din Republica Socialistă Cehoslovacă.în spiritul celor convenite cu prilejul lntilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tov țșul Gustav Husak, documentul sta ,-Sște măsuri pentru dezvoltarea, In continuare, a colaborării dintre cele două ministere și pentru sporirea schimburilor curente de mărfuri și In perspectiva anilor 1981— 1985. Slnt prevăzute, de asemenea, măsuri pentru adîncirea specializării In domeniul construcțiilor de utilaj
Recepție oferită de ambasadorul Nigeriei la BucureștiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Federale Nigeria — cea de-a XVIII-a aniversare a proclamării independenței naționale — ambasadorul acestei țări la București, Adeuga Adekuoye, a oferit, marți seara, o recepție.Au luat parte tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Suzana Gâdea, ministrul educației fi lnvățămintulul, Gheor
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

În cîteva xînduriJudețele țării în prima ediție a „Daciadei"

£ mulțumit lușiul cu locul 25 ?într* activitățile sportive de masă din județul Iași, turismul și drumeția cunosc, în ultima vreme, o continuă dezvoltare. Interesului mereu crescut al oamenilor muncii, în general al tinerilor, față de un asemenea mod de practicare a mișcării in aer liber, factorii responsabili ai mișcării sportive locale îi răspund prin organizarea unor acțiuni atractive, prin inițiative ce se bucură de un larg ecou. Prim-vicepreședintele consiliului județean pentru educație fizică și sport ne spunea că, in marea lor majoritate, asociațiile sportive — din întreprinderi, școli, facultăți — Ișl propun și realizează frecvent excursii, drumeții pentru membrii lor, mai ales spre zonele pitorești din apropierea municipiului Iași unde sînt organizate întreceri de orientare turistică și sportivă, în al căror program sînt cuprinse adesea și teme cu caracter cultural-științific.Unei astfel de largi și permanente ■eocupări i se datorește faptul că ediția din acest an a „Ștafetei unților", competiție care a desemnat, sub egida „Daciadei", pe campionii republicani ai turismului de masă, reprezentanții județului Iași s-au remarcat în mod deosebit. în finala concurenților de la categoria 17—30 de ani, spre exemplu, trio-ul Gheor- ghiescu — Bruckner — Danilov s-a clasat pe primul loc. Ocupînd, fără excepție, locurile I sau II la toate categoriile de vîrstă (de la 12—14 ani la... peste 50 de ani), echipa Iașiului ■ primit finalmente distincția competiției : „Trofeul Federației de tu- rism-alpinism".Ar fi, desigur, șl alte sublinieri de făcut In legătură cu preocupările locale pentru dezvoltarea sportului de masă. Așa cum s-a arătat în cadrul unei ședințe a Biroului C.J.E.F.S. — care a analizat modul de Îndeplinire a obiectivelor sportive pe primele 8 luni ale acestui an — peste 230 000 de cetățeni de toate vîrstele, cu preocupări și din medii diferite, au fost angrenați în această perioadă în acțiuni sportive de masă.Cum se face, totuși, că județul Iași nu a ocupat decît un loc mediocru in clasamentul general pentru sportul de masă al competiției naționale „Daciada" — aflîndu-se departe de fruntași, atît in ediția de iarnă, cit și în cea de vară ?Explicația decurge din două situații. Una este legată de faptul că o serie de inițiative și angajamente ale organizatorilor sportului ieșean (la ni

unor înalte distincții•ministrul educației șl Invățămlntulul, Șerban Țițeica, vicepreședinte al A- cademiei Republicii Socialiste România.în numele C.C. al P.C.R. șl al Consiliului de Stat, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ștefan Voitec l-a felicitat pe cel decorați șl le-a urat noi realizări și succese In activitatea desfășurată pentru Înflorirea spirituală a patriei noastre socialiste.Tovarășii Iorgu Iordan *1 Tudor I. Ionescu au exprimat vil mulțumiri conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru Înaltele distincții acordate.(Agerpres)

metalurgic șl chimic, al Instalațiilor pentru mineritul la suprafață, pentru industria alimentară fi pentru alte sectoare.Protocolul a fost semnat, din partea română, de Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, iar din partea cehoslovacă, de Pucek Zdenek, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini grele.
★In aceeași zi, ministrul cehoslovac a avut întrevederi cu ministrul industriei metalurgice, Neculal Agachi, ministrul industriei chimice, Mihail Florescu, și ministrul energiei electrice, Trandafir Cocîrlă.Seara, oaspetele cehoslovac a părăsit Capitala. (Agerpres)

ghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor Instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alțl membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

vel județean, dar mal ales în cadrul asociațiilor sportive din întreprinderi, școli, facultăți, de la sate) au fost formale, nu au avut finalitate ori au rămas, pur și simplu, doar pe hirtie. Asociații sportive ca „Țesătura", Mase plastice și altele — cu foarte numeroși membri și cu reale posibilități — nu au reușit să se afirme prin acțiuni de largă cuprindere, desfășurate cu regularitate. Cealaltă cauză — asupra căreia a insistat iri discuția avută prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. — o constituie absența de Ia întrecerile finale ale „Daciadei" a unora dintre laureatele fazei județene, în special echipe studențești șl școlare. La o serie de finale, Iașiul n-a fost, așadar, reprezentat de formațiile realmente fruntașe, ce-și dovediseră forța în fazele anterioare ale marii competiții, ci de echipe sau sportivi ce nu puteau aspira în nici un caz la primele locuri. De vină ar fi, deci, vacanța de vară (?!).Indiferent de cauze (pe care, de altfel, noi le socotim subiective), trebuie spus că locul 25 ocupat de județul Iași in clasamentul final (pe puncte) al competițiilor de masă din cadrul „Daciadei" este cu totul nemulțumi- tor față de posibilitățile și pretențiile locale. Este limpede că diriguitorii sportului ieșean și, odată cu aceștia, toți specialiștii (profesori de educație fizică, antrenori, instructori) au datoria să contribuie cu toate forțele la traducerea în fapt a țelurilor nobile pe care competiția națională „Daciada" le-a pus în fața tineretului și a organelor sportive. Reprezentînd un sistem viguros de educare fizică și sportivă a celor mai largi categorii de cetățeni, a întregului tineret, „Daciada" trebuie să contribuie totodată — și ea oferă largi posibilități în acest sens — la descoperirea de noi și noi talente sportive, la ridicarea generală a activității de performanță. Or, din acest punct de vedere, la Iași — ca și în alte județe — desfășurarea primei ediții a „Daciadei" nu a avut efectul scontat.Firește însă că atît succesele, țît mal cu seamă nereușitele sportului ieșean în prima ediție a „Daciadei" vor face obiectul unor dezbateri ample, urmate de măsuri care să învioreze simțitor această activitate de interes național și să asigure județului o poziție mult mai bună în finalul ediției a doua a marii competiții. Este și posibil, și de dorit.
Ion DUMITR1U

Primire la C.Marți, tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Întreprinderii textile „8 Martie" din Hanoi, condusă de Le Huu Thung, directorul Întreprinderii, care se află în țara noastră la invitația adresată de secretarul general al Partidului Comunist Român cu ocazia vizitei făcute în luna mai, anul acesta. In Republica Socialistă Vietnam.Conducătorul delegației vietnameze a rugat să se transmită secretarului general al Partidului Comunist Român din partea colectivului întreprinderii textile „8 Martie" din Hanoi urări de sănătate, fericire și succes in conducerea României socialiste și a subliniat că muncitorii și muncitoarele de aici păstrează o vie a- mintire vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in unitatea lor. Totodată, el a exprimat calde mulțumiri pentru invitația de a vizita România șl pentru prilejul oferit de a cunoaște nemijlocit realizările remarcabile ale poporului român pe
Vizita președintelui Senatului din Malayeziaîn cadrul vizitei pe care o Întreprinde în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale, președintele Senatului Malayeziei, Tan Srl Datuk Haji Omar Yoke Lin Ong, a avut, marți dimineața, o întrevedere cu tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.In timpul convorbirii au fost abor

Lucrările sesiunii Comitetului
consultativ alMarți dimineață au fost inaugurate la Centrul european al UNESCO pentru învățămîntul superior — C.E.P.E.S. — cu sediul la București, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comitetului consultativ al C.E.P.E.S.Timp de trei zile, specialiștii din domeniul lnvățămintulul superior din Austria, Marea Britanie, Cehoslovacia Franța, Republica Federală Germania, Italia, Polonia, Portugalia, România, S.U.A., Suedia, Turcia și U.R.S.S. vor dezbate probleme ale activității desfășurate de C.E.P.E.S. în 1978 și vor stabili cadrul programului pentru următorii doi ani.După cuvîntul introductiv, rostit de președintele ultimei sesiuni, dr. R.M. W. Rickrtt, directorul Polltehnicitxiin comitatul englez Middlsex, au rostit alocuțiuni Rene Ochs, directorul Diviziei pentru învățămînt superior și formarea personalului din învățămînt a UNESCO, reprezentantul directorului general al UNESCO, Petre Constantin, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, Audun Ofiord, director a.i. al C.E.P.E.S.Președinte al actualei sesiuni a fost ales profesorul Hans Ldwbeer, rectorul Consiliului Național al universităților și colegiilor din Stockholm.

★Referindu-se Ia actuala sesiune a Comitetului consultativ al C.E.P.E.S.,

ACTUALITATEA LA FOTBAL
Azi, F.C. Argeș și Politehnica Timișoara joacă 

în Cupa U.E.F.A.După cum se știe, două dintre e- chipele noastre fruntașe au trecut de turul întîi al Cupei U.E.F.A. și joacă astăzi prima manșă din turul al doilea.La Pitești, F.C. Argeș (care a e- liminat pe Panathinaikos Atena cu 3—0 și 2—1) primește replica echipei spaniole Valencia (care a eliminat pe Ț.S.K.A. Sofia cu 1—2 și 4—1). Oaspeții, din rîndul cărora se disting argentinianul Kempes și vest-ger- manul Bonhof constituie o formație redutabilă. Piteștenii însă (deși lipsiți de fundașul centrai Cîrstea), au șansa și posibilitățile să se comporte pe măsură și să reușească un rezultat favorabil.
A FOST ALCĂTUIT LOTUL NAȚIONAL PENTRU MECIUL 

CU IUGOSLAVIAîn aceeași zi, lotul (minus jucătorii care evoluează cu echipele lor în Cupa U.E.F.A.) a plecat Ia Poiana Brașov pentru pregătiri. ’
în vederea partidei cu Iugoslavia (programată la București în 25 octombrie), Biroul F.R.F. a aprobat luni lotul celor 22 de fotbaliști care vor fi comunicați la U.E.F.A. Aceștia sint :Portari : Răducanu, Lung, Bucu.Fundași : Anghelini, Mehedinții, Ștefănescu, Sătmăreanu, Sameș, Gri- gore (Sportul studențesc), Vigu.Mijlocași : Romilă, Boloni, Iordă- nescu, Stoica, Koller.înaintași : Crișan, FI. Grigore (C.S. Tîrgoviște), Cămătaru, Radu II, M. Răducanu, Marcu, D. Nicolae.

Sală de sport polivalentă la ZalăuDe citeva zile, mișcarea sportivă din Zalău și-a întregit baza materială cu unul din cele mal mari obiective sociale construite în oraș, sala de sport polivalentă cu 1200 locuri.Sportul sălăjean beneficiază, așadar, de condiții noi de dezvoltare, noul edificiu Îndeplinind toate exigențele desfășurării, la orice oră, a diferitelor jocuri de sală.Momentul inaugural a coinds, In chip fericit, cu deschiderea anului sportiv școlar, iar în cadrul cupei „Meseșul", aflată la prima sa ediție, s-au întrecut la volei, printre altele, echipele din primul eșalon : „Silva- nia" Șimleu-Silvaniei și „U“ Cluj- Napoca. (Ion Mureșan).

C. sl P. C. R.calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul Vasile Mușat a transmis membrilor delegației, Întregului colectiv al Întreprinderii, un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și succese in activitatea pe care o desfășoară.La întrevedere, care s-a desfășurat lntr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat tovarășii Elena Nae, membru supleant al C.C. al P.C.R., președinta Comitetului sindicatelor din industria ușoară, șl Constantin Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare.A luat parte, de asemenea, ambasadorul R.S. Vietnam la București, Tran Thuan.
★în timpul șederii In țara noastră oaspeții vietnamezi au vizitat întreprinderi ale industriei textile, precum și obiective social-culturale din București și județele Ilfov, Brașov, Covasna, Harghita.

date probleme privind relațiile bilaterale, precum și unele aspecte de interes reciproc ale situației internaționale.
★în aceeași zi, 'oaspetele a vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România și Muzeul satului și de artă populară. (Agerpres)

C. E. P. E. S.Audun Ofiord a declarat unul redactor al Agenției Române de Presă:Această sesiune are o semnificație deosebită pentru activitatea C.E.P.E.S. întrucît ea ii reunește pe membrii Comitetului consultativ care au acumulat o bogată și variată experiență în domeniul învățămîntului superior, fapt care va prilejui un rodnic schimb de experiență și un prilej pentru noi sugestii care să contribuie la alcătuirea viitorului program al C.E.P.E.S. După cum se știe, activitatea C.E.P.E.S. a fost dedicată promovării și întăririi cooperării europene în problemele învățămîntului superior, mai ales în acțiunile sale de informare, documentare, ale relațiilor și schimburilor. Buletinul pentru învățămîntul superior din Europa, de pildă, pe care-1 edităm în limbile franceză, engleză și rusă, se adresează instituțiilor și specialiștilor din 76 de țări. Documentarea Centrului este alimentată permanent cu informații de ultimă oră prin intermediul rețelei noastre de experți din 34 de țări.în încheiere, directorul a.i. al C.E.P.E.S. a mulțumit Guvernului Republicii Socialiste România pentru sprijinul permanent acordat acestei instituții pentru ca ea să-și îndeplinească misiunea. (Agerpres)

La Budapesta, „Poli" Timișoara (care a eliminat pe M'T.K. cu 2—0 și 1—2) joacă o partidă de asemenea dificilă în compania cunoscutei Honved (care a eliminat pe Ada- naspor — Turcia cu 6—0 și 2—2). Cu toate că timișorenii acuză cîteva indisponibilități (Păltinișan, Cotec, Ba- tori, Lața), printr-o mobilizare și o dăruire în joc fără rezerve, punînd în valoare experiența competitivă a celor mai mulți dintre ei, ar putea să se întoarcă acasă cu un rezultat onorabil.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la ambele meciuri (incepînd de la ora 14,30).

★A fost alcătuit și lotul iugoslav. Din Belgrad sînt anunțați următorii 18 jucători : Borota, Svilar (portari) ; Dzoni, Hagiabdici, Stoikovici, Muji- nici. Țukrov, Rozici, Petrovici, Sur- jak, Trifunovici, Zungul, Halilhogici, Șușici, Savici, Desnica, Blagojevici și Hristici.

Cronica zileiDelegațiile din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ungară și U.R.S.S., care au participat la cea de-a XlV-a consfătuire a conducătorilor instituțiilor centrale care se ocupă cu păstrarea Îndelungată a produselor In economia națională a țărilor socialiste membre ale C.A.E.R., ce s-a desfășurat la Brașov, au părăsit țara noastră.
★Reprezentanți al Teatrului Municipal din Karl Marx-Stadt (R.D. Germană)', aflat în turneu in țara noastră, s-au intîlnit marți dimineață, in sala Majestic a Teatrului Giulești, cu oameni de teatru și ziariști din Capitală. între oaspeți și gazde a avut loc un util schimb de opinii asupra unor probleme actuale ale mișcării teatrale din cele două țări. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală
10,00 Antena vâ aparține
11,00 Muzică ușoară
11.15 Șoimii patriei
11,25 Tribuna TV11 4^
15,00 Fotbal t F.C. Argeș — F.C. Va

lencia — in Cupa U.E.F.A.
10.50 Metodologia activităților ta ate

lierele școlare
17.15 Curs de limba germană
17,45 Tragerea Fronoexpre*
17,55 Din țările socialiste
18,05 Atenție la... neatenție 1
18.30 Telecronlca pentru pionieri
18.50 Intilniri sub cupola Ateneului
10.20 1001 de seri
10.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei tn economie 
20,05 Noi, femeile !
80,35 Film artistic : „Cronice anilor de 

foc" (partea I)
22,00 Muzică ușoară
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL I
10,30 Telejurnal
19,50 Desene animat* .
20.15 Studio T ’78 ’
20,40 Treptele afirmării
21.15 Telex
21.20 Mai aveți o Întrebare 7

vremea
Timpul probabil pentru silele de 1», 

20 și 21 octombrie. In țară > Vreme re
lativ caldă la început, apoi in răciră 
ușoară incepînd din nord-vestul țării. 
Cerul va fi temporar noros. Local vor 
cădea ploi slabe și burnițe Îndeosebi 
tn vestul țării. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat cu intensificări de 
scurtă durată în zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre 
2 și 12 grade, iar cele maxime intre 
12 șl 20 de grade. Dimineața șl seara 
ceață locală. In București : Vreme re
lativ caldă, mal ales la Începutul in
tervalului. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil burniței sau ploii slabe in a 
doua parte a intervalului. Vint slab 
pînă la moderat. Spre sfirșltul interva
lului temperatura In scădere ușoară. 
Dimineața și seara ceață.

9 Joi, 19 octâmbrie, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală se va disputa meciul retur din cadrul „Cupei campionilor europeni" la handbal dintre echipele masculine Dinamo București și Ț.S.K.A. Sofia. Partida va începe la ora 18,00. După cum se știe, în primul joc, handba- liștii români au cîștigat cu scorul de 23—17.© între 20 și 25 octombrie se vor desfășura la Brăila întrecerile celei de-a 17-a ediții a competiției internaționale feminine de handbal pentru „Trofeul Carpați", La turneu și-au anunțat participarea reprezentativele R.D. Germane, Iugoslaviei, Ungariei, U.R.S.S. și selecționatele A și B ale României.O în primul tur al turneului Internațional feminin de tenis de la Brighton (Anglia), jucătoarea româncă Mariana Simionescu a întîlnit-o pe Sue Barker in fața căreia a cîștl- gat cu 4—6, 7—6, 1—0 (la acest scor tenlsmana engleză, accidentată, a abandonat).© Cea de-a 32-a partidă a medului pentru titlul mondial de șah pe care și-l dispută la Baguio (Filipine) marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi a fost întreruptă la mutarea a 41-a șl va fi continuată astăzi. Scorul, după cum se știe, este egal, 5—5.• Marți s-a disputat la Bratislava meciul internațional amical de fotbal dintre echipa locală Slovan și formația U.T. Arad. Victoria a revenit fotbaliștilor români cu scorul de 1—0 (1—0).

într-o mare uzină
varșoviană„Unitra Rawar", uzină varșoviană de prim rang profilată în producția electronică, a instalațiilor de ra- diolocație șl aparatelor radar pentru navigația maritimă, este una din importantele unități industriale, unde s-a acumulat o experiență interesantă în activitatea organelor de auto- conducere muncitorească.Primit cu cuvinte de caldă prietenie față de România socialistă, am vizitat „Unitra Rawar" tn perioada in care în mii de unități economice aveau loc oonferințe ale auto- conducerii muncitorești. Am vrut să cercetez „pe viu" cum funcționează, efectiv, In condițiile particularităților specifice ale vieții econoihico-sociale poloneze, această modalitate practică de adîncire a democrației muncitorești. Discuția purtată la comitetul de partid cu cîțiva membri ai prezidiului autoconducerii șl cu directorul Întreprinderii a Înlesnit cunoașterea realizărilor dobindite de clasa muncitoare poloneză în acest domeniu.însăși componenta comitetului de aufocondu- cere (65 membri aleși de organizațiile de bază ale partidului, comitetele sindicale, organizațiile de tineret, asociațiile tehni- co-științifice — majoritatea fiind muncitori activînd nemijlocit In producție), ca șl a prezidiului acestuia (organ executiv permanent, alcătuit din primul secretar al comitetului de partid, președintele sindicatului și trei muncitori lucrînd în producție) reflectă aprecierea dată de Consfătuirea națională din iulie 1978 a reprezentanților autoconducerii muncitorești, care a definit-o drept cea mal largă formă de participare a clasei muncitoare la realizarea programului de dezvoltare a țării — după cum ne spunea W. Pientka, primul secretar al comitetului de partid al întreprinderii, președintele comitetului de autocon- ducere.La activitatea organelor de auto- conducere din Polonia participă a- proape 300 000 oameni ai muncii din întreprinderi. Raportul asupra activității acestora este supus periodic dezbaterii și aprobării conferinței autoconducerii muncitorești, care se Întrunește de cîteva ori pe an la nivelul întreprinderii, secțiilor, atelierelor. Dispozițiile curente le dă directorul Întreprinderii, el fiind Insă obligat să aplice hotăririle adoptate de autoconducerea muncitorească In virtutea atribuțiilor ei.— Simțim astfel că cuvîntul nostru, al muncitorilor, este ascultat, se ține seama de el, iar autoconducerea reprezintă o realitate efectivă, principala formă de participare a clasei muncitoare Ia conducerea uzinelor, de îndeplinire a rolului el de clasă conducătoare a societății — arată muncitorul St. Zalewski, secretarul comitetului de au- tOconducere, care lucrează de 24 de ani în întreprindere. Noi adoptăm principalele hotărîri ; noi rezolvăm cele mai importante probleme economice, sociale, educative, sfătuindu-ne

însemnări de călătorie

9 BRAȘOV. Printre temele manifestărilor cultural-artistice desfășurate, în ultimele zile, în cadrul Festivalului național „Cintarea României", la casele de cultură, cluburile și căminele culturale din județul Brașov, un loc important l-au ocupat cele referitoare la împlinirea a 60 de ani de la încheierea procesului de făurire a statului național unitar român. Astfel, la Casa municipală de cultură Brașov a fost prezentată expunerea : „De- săvîrșirea unității naționale și politice și făurirea statului național unitar român de la 1 decembrie 1918“. O expunere similară a avut loc și la clubul întreprinderii de mecanică fină din Făgăraș. Casele de cultură din Predeal și din Săcele au prezentat simpozionul „Unirea Transilvaniei cu România — eveniment de seamă în istoria patriei noastre". „Lupta pentru înfăptuirea unității naționale reflectată în opera scriitorului Liviu Rebreanu" se intitulează expunerea prezentată la Casa de cultură din Rișnov. (Nicolae Mocanu). ® IAȘI. Teatrul de copii și tineret din Iași a prezentat cea de-a doua premieră a stagiunii : „Rapsodii, bucurii pentru copii", lucrare creată și pusă în scenă de un colectiv de actori ai teatrului. „Știința și omul contemporan In contextul revoluției tehnico-științifice" a fost tema unui schimb de experiență organizat în comuna Tibănești de către Comisia județeană Iași de răspîndirea cunoștințelor științifice. Președinții consiliilor comunale de educație politică și cultură Socialistă, directorii căminelor culturale și alte cadre din zona respectivă au discutat pe marginea expunerilor „Forme, metode și mijloace folosite în activitatea de educație materialist-științifică" și „Sarcinile consiliilor comunale de răspîndirea cunoștințe

cu cel mal pricepuți specialiști șl muncitori ; noi controlăm aplicarea măsurilor stabilite ; noi îi tragem la răspundere pe cei care nu își îndeplinesc îndatoririle. Ne simțim stăpîni la noi acasă — în întreprindere, ca și In țară.Atribuțiile autoconducerii' muncitorești sporesc continuu, pe măsura dezvoltării experienței practice ; președintele sindicatului, Z. Mogilnicki, a reliefat drept fundamentale pe cele privind stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare a întreprinderii și aprobarea sarcinilor decurgînd din planul de stat ; perfecționarea activității economice prin creșterea eficienței producției, utilizarea rațională a resurselor umane și materiale, modernizarea produselor ; asigurarea ritmicității producției și îmbunătățirea calității produselor, reducerea importului prin fabricarea cu mijloace proprii a marii majorități a utilajului necesar. Paralel cu stimularea Întrecerii, a mișcării inova- toriloc și raționalizatorilor, conferințele autoconducerii au obligația să se îngrijească de repartizarea și folosirea judicioasă a fondărilor Întreprinderilor, de aspecte ale nivelului de trai — acordarea premiilor, repartizarea locuințelor — desfă- șurînd, totodată, o sistematică acțiune educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, cultivarea relațiilor socialiste de întrajutorare și solidaritate tovărășească între oameni, impulsionarea acțiunilor de ridicare a calificării profesionale.— Oare nu apare, în aceste condiții, pericolul unor manifestări de paralelism Intre diferitele organisme politice și sociale, acționînd în întreprindere 7 Acest lucru este evitat — au arătat interlocutorii — prin rolul conducător și coordonator al organizației de partid.Cu modestie, gazdele afirmau că uzina lor poate fi considerată ca des- fășurind o activitate bună (realizind toate obiectivele cincinalului), dar „nu foarte bună". Am văzut însă pe pereții camerei comitetului de partid o duzină de diplome de onoare ce i-au fost acordate ca întreprindere fruntașă, ca și premii obținute Ia diferite tîrguri internaționale, rezultate în obținerea cărora autoconducerea muncitorească a contribuit, fără Îndoială, din plin.Am părăsit Întreprinderea cu convingerea că, prin stimularea inițiativei șt spiritului de răspundere socială, autoconducerea muncitorească Îndeplinește — folosind forme de or-, ganizare adaptate aspectelor concrete ale evoluției sociale a Poloniei — rolul unei adevărate școli a conștiinței socialiste și combativității revoluționare. Hotărîrea Consfătuirii naționale privind extinderea autoconducerii muncitorești in toate unitățile de stat va constitui, fără îndoială, un important factor dinamizator în dezvoltarea democrației socialiște, In accelerarea progresului multilateral al Poloniei.
Tudor OLARU

lor științifice în lumina programului ideologic al P.C.R.". Clubul de lectură „Mihail Sadovea- nu“ de pe lingă Biblioteca județeană „Gheorghe Asachi" din Iași și-a reluat activitatea cu un moment poetic intitulat „Din lirica patriotică", cuprinzînd creații originale ale membrilor clubului. (Manole Corcaci). 
• CLUJ. La Galeria de artă „Tribuna" este deschisă expoziția pictorului clujean Paul Sima. (Al. Mureșan). © GALAȚI. S-a redeschis, într-un nou local, Muzeul de științe naturale din Galați. Cu acest prilej, a fost vernisată expoziția „Ornitofauna din sud-estul Moldovei" și s-a organizat sesiunea științifică „Muzeul — factor important de valorificare științifică și cultural-educativă a patrimoniului natural". La Muzeul județean de istorie a, avut loc dezbaterea „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918". (Dan Plăeșu). 
© SATU MARE. La Galeria de artă din Satu Mare este deschisă expoziția artistului plastic sătmărean Vasile Paulovics. în comuna Terebești a fost inaugurat un cămin cultural, la a cărui construcție au contribuit și locuitorii comunei, prin muncă patriotică. Colectivul secției maghiare a Teatrului de Nord a prezentat premiera piesei „Gaițele" de AL Kirițescu, in regia Nicoletei Toia. (Octav Grumeza). O CARAȘ-SEVE- 
RIN. Sub genericul „Brigăzile artistice în stagiune permanentă", Casa de cultură a sindicatelor din Reșița a găzduit a 4-a confruntare, in cadrul etapei de masă a Festivalului național „Cintarea României", a celor 13 brigăzi artistice din Combinatul siderurgic. Recent a ieșit de sub tipar un nou volum de „Studii de limbă, literatură și folclor", realizat de filiala reșițeană a Societății de științe filologice. (Nicolae Cătană).

• INEGALITĂȚILE SO
CIALE. Doar 10 la sută din populația Belgiei deține 54.9 la sută din averea particulară a acestei țări, restului de 90 la sută revenindu-le deci mai puțin de jumătate. „Superbogații" (o cincime din cei mal favorizați belgieni) dispun de 25,3 la sută din bogății. Datele de mai sus au fost elaborate de colaboratori ai unui institut de cercetări economice din Bruxelles. De prisos a spune că averile nu provin, in general, din muncă. Pentru a aduna o avere de 46 milioane de franci (cifra reprezintă o medie a averilor printre cei mai înstăriți belgieni), un muncitor ar trebui să lucreze 337 de ani și să-și tezaurizeze fără întrerupere salariul !

• PENTRU PREVE
NIREA AVALANȘELOR. Avalanșele slnt o problemă pentru turiștii din Uniunea Sovietică. La altitudini de peste 5 000 metri ele pot interveni în tot cursul anului, iar la altitudini mai joase, cele mal frecventate de turiști, se produc între sfîrșitul lunii octombrie și luna mai. Catastrofele pot fi prevenite numai cu ajutorul unor construcții Inginerești moderne. Pentru a ști ce mijloace de apărare să se aplice și tn ce locuri anume, este necesar să se prognozeze exact cînd și unde este pericol de avalanșă, în acest scop a fost Întocmită o hartă a zonelor periculoase — prima de acest fel din lume.

• PLANTE IN PERI
COL. Sub acest titlu, publicația „Danish Journal" ține să atragă atenția că lunga listă a speciilor pe cale de dispariție cuprinde și numeroase plante. Potrivit raportului Institutului botanic din Aarhus, în ultimii 150 de ani Danemarca a pierdut cel puțin 31 diferite plante rare, ca urmare a extinderii procesului de urbanizare. Alte 29 sînt în mare pericol de a dispărea cu desăvîrșire, iar 98 sînt amenințate.
• O HUSA ANTISO- 

LARĂ, pentru automobile, a fost realizată în Franța. Confecționată dintr-un material asemănător celui utilizat pentru costumele de protecție ale cos- monauțîlor, husa este suplă, re

zistentă și reflectă 90 la sută din razele solare. Ea se fixează cu ajutorul unor dispozitive e- lastice. în timpul iernii, husa protejează automobilul de zăpadă și gheată.
© PRIMA CURSA. Z1- Iele acestea a părăsit portul Leningrad, în prima sa cursă, o nouă navă științifică sovietică ce poartă numele cosmonautului Gheorghi Dobrovolskl. Uriașele sale antene au fost îndreptate spre complexul orbital științific „Saliut-6“—„Soiuz". De altfel, sarcina echipajului constă în recepțîonarea și prelucra-^ rea informațiilor telemetrie* transmise de sateliți, nave cos

mice, stații orbitale șl interplanetare. Nava a fost construită la șantierele „Jdanov", unde, la ora actuală, se află în faza finală lucrările la altă navă științifică, ce va purta numele cosmonautului Viktor Pațaev.
© ȘCOALA PEN

TRU... TAȚI. Pe lin"â Metrul de asistență medicală a mamei și copilului", din orașul polonez Lodz, funcționează o „școală de nașteri", cu o secție specială și pentru... tați. Fondatorul secției, un medic ginecolog-obstetrician, a hotărit să o înființeze încă în 1965, în ideea că în zilele noastre vechiul model al familiei în care 

femeii îl reveneau toate îndatoririle în cadrul menajului, nu mai corespunde, s-a perimat. Din moment ce viitoarea mamă îndeplinește, ca și soțul ei. activități sociale, ea trebuie sprijinită în creșterea și educarea copiilor. De aici și concluzia că nu numai mamele, ci și tatii trebuie să se instruiască în arta de a îngriji un prunc. Cursurile școlii pentru tați din Lodz sînt absolvite anual de circa 500 de bărbați.
© PROTEST ÎMPO

TRIVA PORNOGRAFIEI. Părinții elevilor din Shepperton (sud-vestul Londrei) au adresat un vehement protest primăriei orașului în legătură cu cele petrecute într-o sală de cinematograf ; cîțiva zeci de copii, care veniseră să vizioneze filmul „Aventurile lui Flash Gor

don" — personaj cunoscut al literaturii științifico-fantastice — au avut surpriza să asiste, totodată, la proiecția unui film pornografic. Atitudinea părinților ilustrează indignarea pe care promotorii poluării morale — de astă dată un bizar club de tineret — o trezește în rîndul opiniei publice din țările vest-europene.
• DUPĂ 4 500 DE 

ANI. Moment de panică lîngă marea piramidă a lui Cheops. Un bloc de granit, în greutate de două tone, s-a desprins de la înălțimea de 80 m, unde a fost instalat acum 4 500 de ani, câ- zînd la baza Imensei construcții. Nu s-au Înregistrat victime. Piramida lui Cheops, care, ca și celelalte piramide, atrage a- nual sute de mii de turiști pe malurile Nilului, are o înălțime 

de 138 metri șl este formată din peste două milioane de blocuri de piatră puse unul peste altul, fără a fi unite între ele cu vreun liant.
• CHARLIE CHAPLIN 

VA REVENI LA LON
DRA. O statuie tn mărime naturală a marelui artist va fl ridicată în luna aprilie a anului viitor nu departe de locurile unde Chariot s-a născut în urmă cu 91 de ani. Macheta sculpturii, semnată de John Doubleday, a fost aprobată de Consiliul Marii Londre. Președintele adjunct al acestuia, Illtyd Harrington, a anunțat însă că autoritățile capitalei nu au acceptat să sprijine financiar proiectul, astfel îneît vor fi necesare contribuții din partea iubitorilor marelui cineast
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pentru creșterea rolului O.N.U. 
in soluționarea problemelor mondiale

România acționează consecvent MADRID

întrevederi ale delegației P. C. R

Intervenția reprezentantului țârii noastre

NATIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — De ta trimisul special: In 
Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale au început 
dezbaterile pe marginea unuia din punctele importante înscrise pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni: „Raportul Comitetului special pentru 
carta Națiunilor Unite și creșterea rolului O.N.U. in viața interna
țională".Creat în urma unei Inițiative a României șl a altor state, comitetul exprimă in raport preocuparea constantă a țării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru ca O.N.U. să-șl sporească tot mai viața internațională.Așa cum se arată în aflat în dezbaterea mult rolul indocumentul comitetului, România șl numeroase alte state au făcut un mare număr de propuneri privind creșterea rolului organizației în viața internațională, în principal în soluționarea pe cale pașnică â diferendelor, ca și propuneri referitoare la raționalizarea procedurilor șt metodelor de lucru ale forului mondial.Preocuparea pentru întărirea organizației mondiale și a locului său in relațiile internaționale reprezintă o constantă in ansamblul politicii externe românești, in activitatea internațională a președintelui Nicolae CeauȘescu. România — a spus reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., ambasadorul Teodor Marinescu, în cuvintul rostit în cadrul dezbaterilor — s-a pronunțat și a acționat consecvent pentru ca O.N.U. să devină cu adevărat un for al comunității mondiale, care să răspundă noilor realități ale lumii de azi, să promoveze ferm relații noi intre state, bazate pe egalitate și echitate, pe respectul față de dreptul sacru al fiecărui popor de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării economice, sociale și politice.în continuare s-a arătat că dezbaterile purtate în Adunarea Generală și în Comitetul special au evidențiat necesitatea unor strădanii colective pentru identificarea celor mai potrivite căi și mijloace de a se ajunge la creșterea rolului O.N.U. în acest context s-a menționat faptul că prin documentul prezentat Adunării Generale in 1975, intitulat „Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U., la întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice", tara noastră a avansat un ansamblu de propuneri concrete care vizează toate compartimentele de bază ale activității organizației. Printre aceste propuneri, care iși păstrează deplina valabilitate, un loc central l-au ocupat cele privind reglementarea prin mijloace pașnice a

va-

diferendelor și crearea instrumentelor necesare in acest scop.Subliniind necesitatea continuării lucrărilor Comitetului special, astfel incit acesta să-și poată îndeplini integral mandatul încredințat de Adunarea Generală, vorbitorul a arătat că. în opinia țării noastre, un domeniu de stringentă actualitate în care O.N.U. poale aduce contribuțiiloroase — în condițiile în care tendințele de recurgere la forță, de folosire a mijloacelor militare reprezintă principalul pericol în viața internațională — este cel privind reglementarea pe cale pașnică a diferendelor. Se impune, în acest scop, evaluarea instrumentelor aflate Ia dispoziția O.N.U. pentru îmbunătățirea și lărgirea procedurilor existente, astfel îneît ele să fie mai eficiente și să încurajeze statele să recurgă la ele și să le folosească mai frecvent — a arătat ambasadorul român. în acest context, au fost readuse în atenția forului mondial propunerile făcute de țara noastră de a se încheia un tratat general prin care toate statele să se angajeze să soluționeze orice diferend intre ele, indiferent de natura sa, exclusiv prin mijloace pașnice. în vederea atingerii acestui obiectiv, ar fi deosebit de utilă, după părerea țării noastre, crearea unui organism de bune oficii și conciliere, subordonat Adunării Generale, care să aibă uh rol activ în. prevenirea tensiunilor și conflictelor și în găsirea de soluții corespunzătoare spiritului de bună vecinătate și coexistență pașnică. în concepția României, înființarea unui asemenea organism este de natură să ofere, pe de o parte, un cadru propice găsirii căilor și mijloacelor practice de rezolvare pașnică a diferendelor existente și să confere, pe de altă parte, organizației un rol mai activ și mai eficace în prevenirea unor stări de încordare, a agravării și degenerării lor în conflicte armate.Relevînd cu satisfacție că propuneri similare, sau apropiate prin concepție de cele ale României, au fost formulate și de alte state, vorbitorul a subliniat că cea mai bună modalitate de examinare a propunerilor statelor membre cu privire la reglementarea pașnică a diferendelor ar fi înscrierea pe Adunării Generale distinct pe această

MADRID 17 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, Ia invitația C.C. al P.C. din Spania, face o vizită de prietenie în această țară, a început la Madrid convorbiri cu o delegație a P.C. din Spania condusă de Ignacio Gallego, membru al Comisiei permanente a Comitetului Executiv al P.C.S.Delegația P.C.R. a avut o întîlnire cu conducerea săptămînalului. „Mun- db Obrero", organ al P.C. din Spania.Delegația P.C.R. a avut, de asemenea,' o întîlnire cu Felipe Gonzalez, secretar general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, secretarului general al P.S.M.S. i s-au transmis un salut călduros șl urări de noi succese în activitate.Mulțumind, tovarășul Felipe Gonzalez a transmis tovarășului Nicolae

Ceaușescu un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate.în cursul convorbirii a fost evocat cursul ascendent al relațiilor dintre cele două partide și s-a exprimat dorința de a acționa în continuare pentru dezvoltarea acestora.Delegația P.C.R. a făcut o vizită la Centrul de studii marxiste de pe lingă C.C. al P.C. din Spania. A avut o întîlnire cu directorul acestei instituții, Jose Sandoval, membru al Comitetului Executiv al C.C, al P.C. din Spania, și cu alți membri ai conducerii centrului.Tovarășul Virgil Cazacu a avut, de asemenea, o întîlnire cu Fernando Alvarez de Miranda, președintele Congresului deputaților al Cor- tesurilor spaniole.în timpul întrevederii au fost subliniate bunele raporturi existente între România și Spania, între popoarele și parlamentele celor două țări, ca și dorința de a spori aportul acestora la instaurarea unui climat de încredere, pace și securitate pe continentul european și în lume.
în dezbaterile miniștrilor de finanțe ai „celor nouă"

Marca vest-germană și „Europa monetară"

ordinea de zi a a unui punct temă.

Miniștrii de finanțe din țările membre ale C.E.E., Întruniți la Luxemburg, au luat în dezbatere măsura privind revalorizarea mărcii vest-germane. După cum s-a anunțat, țările membre ale așa-numitului „șarpe monetar" vest-european (R.F.G., Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca și Norvegia) au hotărît unele reajustări între monedele lor. în principal este vorba de revalorizarea (creșterea cursului) mărcii vest-germane cu 4 la sută in raport cu coroanele daneză și norvegiană și cu 2 la sută în raport cu francul belgian și cel luxemburghez.Ministrul de finanțe al Luxemburgului, Jacques Poos, a subliniat, potrivit agenției France Presse, că măsura a fost impusă de scăderile repetate ale cursului dolarului pe piețele de schimb. începînd din luna iunie, țările membre ale „șarpelui monetar" au cheltuit peste 10 miliarde mărci pentru a face față speculațiilor deținătorilor de dolari a- supra monedelor lor. Aceste intervenții s-au intensificat in ultimele două săptămîni, numai intr-o singură zi cheltuindu-se 1,5 miliarde mărci.La rîndul său, ministrul de finanțe vest-german, Hans Matthoefer, a declarat că de acord pentru a R.F.G. și țele externe de schimb — anunță a- genția Associated Press. Totodată, el a apreciat că această măsură va fa-
guvernul de la Bonn a fost cu revalorizarea mărcii reduce afluxul monetar în a restabili calmul pe pie-

cilita eforturile în vederea creării unui nou sistem monetar al Pieței comune.Efectul imediat al acestei măsuri va fi scumpirea mărfurilor vest-germane exportate în țările participante la „șarpele monetar" și încurajarea Importurilor vest-germane din aceste țări. Măsura ar putea ajuta Intr-un fel la reducerea dezechilibrului în ce privește surplusul balanței de plăți care creează greutăți Germaniei federale in relațiile cu alte țări industrializate — precizează agenția.Șeful delegației franceze, Rene Mo- nory, și-a exprimat însă regretul că Franța nu a fost consultată în legătură cu măsura de revalorizare a mărcii, fiind pusă în situația faptului împlinit.în continuare, miniștrii de finanțe au trecut la examinarea proiectului noului nouă", vizind cursul posibilitatea de a se menține în limitele dinainte stabilite. Dar, după cum relevă agenția Reuter, miniștrii nu au reușit să ajungă la o înțelegere, soli- citînd, în cele din urmă, Comitetului monetar al „celor nouă" să pregătească pentru viitoarea lor reuniune, din noiembrie, un punct de.vedere comun.

Delegația U.T.C.-U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, care efectuează o vizită in Noua Zeelan- dă, la invitația Consiliului național al tineretului din această țară, s-a întîlnit, la 17 octombrie, cu Hellen Clark, membru al Comitetului executiv al partidului laburist, și cu Glend Fryer, președintele organizației „Tinerii socialiști ai partidului laburist", precum și cu alți membri ai conducerii organizației de tineret. Cu acest prilej s-a realizat, într-o atmosferă caldă, prietenească, un larg schimb de idei și experiență in legătură cu activitatea celor două organizații, cu unele aspecte actuale ale mișcării internaționale de tineret și studenți.în continuare, delegația U.T.C.— U.A.S.C.R. s-a întîlnit cu Asociația tinerilor muncitori și Consiliul studențesc de la Institutul tehnic superior din Auckland și a vizitat o- biective economice și social-cullurale din oraș.în aceeași zi, delegația a avut o Întrevedere cu Dove-Myer Robinson, primar al orașului Auckland.Marți după-amiază, delegația tineretului român a plecat de la Auckland spre Wellington. Pe aeroportul din capitala Noii Zeelande, delegația a fost salutată de Ross Tanner, ședințele Consiliului național al retului.
FRANȚA

pre- tine-

Manifestări culturale 
consacrate României

O.S.A.; Condamnare a regimului

. dictatorial din NicaraguaSAN JOSE 17 (Agerpres). — Guvernul Republicii Costa Rica a adresat pentru a doua oară Organizației Statelor Americane chemarea de a se adopta măsurile necesare față de violarea repetată și premeditată a teritoriului costarican de către trupe ■ nicaraguane.WASHINGTON — Consiliul permanent al Organizației Statelor Americane (O.S.A.) a condamnat luni autoritățile din Nicaragua pentru violarea

spațiului aerian al Republicii Costa Rica in zilele de 13 și 14 septembrie a.c. O rezoluție în acest sens propusă de Costa Rica a fost aprobată cu 19 voturi favorabile și 2 abțineri. Reprezentanții a patru țări nu au luat parte la vot. Rezoluția, elaborată ca urmare a unei anchete a O.S.A.. „de- plinge și condamnă violarea deliberată a spațiului aerian al Republicii Costa Rica, precum și bombardarea și mitralierea unor civili pe teritoriul costarican". i

(Urmare din pag. I)

sistem monetar al „celor abordînd mai multe propuneri intervențiile în cazul în care unei monede s-ar afla în im-

PARIS 17 (Agerpres). — în orașul francez Argenteuil au avut loc mai multe manifestări consacrate celei de-a 60-a aniversări a formării statului național român unitar. Astfel, Biblioteca municipală a găzduit o expoziție de carte românească — donație a Ambasadei României în Franța pentru cititorii din Argenteuil. Au fdst expuse opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrări consacrate personalității președintelui României, apărute în Franța.în holul' primăriei din Argenteuil a avut loc vernisajul unei expoziții de reproduceri de artă. care ilustrează istoria poporului nostru.în această perioadă, o delegație a municipiului Hunedoara, oraș înfrățit cu Argenteuil, a efectuat o vizită de prietenie in Franța.

Necesitatea exercitării puterii de sfat 
asupra întregului teritoriu al Libanului

Comunicatul reuniunii ministeriale de la BeiteddinBEIRUT 17 (Agerpres). — La Beiteddin au luat sfîrșit, marți, lucrările Conferinței miniștrilor de externe din statele care participă cu trupe sau finanțează Forța Arabă de Descurajare din Liban (F.A.D.) -~ Arabia Saudită, Siria. Sudan. Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar, precum și ministrul libanez de externe. Dezbaterile s-au desfășurat sub președinția șefului statului libanez. Elias Sarkis.Reprezentanții statelor participante au pus un accent deosebit pe „unitatea Libanului, independența, suveranitatea și securitatea teritoriului său". Miniștrii de externe, relevă comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor, au subliniat, totodată, „necesitatea exercitării puterii de stat asupra ansamblului teritoriului libanez", precum și a „eliminării tuturor obstacolelor care împiedică stabilirea unei puteri centrale trainice". Aceasta din urmă — relevă documentul — „urmează să reactiveze toate instituțiile care au fost afectate de ultimele evenimente".

Comunicatul cuprinde — potrivit agenției France Presse — recomandări care constituie baza pentru remedierea crizei libaneze : înlăturarea tuturor barajelor și baricadelor, retragerea elementelor Înarmate, regruparea armatelor și interzicerea portului de armă conform legii ; aplicarea strictă a rezoluțiilor reuniunilor arabe la nivel înalt de la Riad și Cairo din octombrie 1976 ; stabilirea unui calendar menit să conducă la constituirea unei armate naționale echilibrate, capabilă să-și asume sarcina de a asigura securitatea în țară; realizarea reconcilierii naționale între părțile în conflict din țară și eliminarea cauzelor conflictuale de pe scena vieții libaneze ; formarea unei comisii tripartite, constituită din reprezentanți ai Arabiei Saudite, Siriei și Kuweitului, care va avea „misiunea de a se ocupa de toate problemele pe care președintele Libanului, Elias Sarkis, le va considera necesare", comisie aflată la dispoziția, șefului statului libanez.
AMMAN 17 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei l-a primit, marți, pe Harold Saunders, secretar de stat adjunct al S.U.A., și trimis special al președintelui Jimmy Carter, aflat într-o vizită oficială la Amman. Au fost examinate probleme consacrate Orientului Mijlociu, anunță agenția Reuter. Harold Saunders a transmis suveranului hașemit răspunsurile americane la întrebările

puse în legătură cu conținutul acordurilor de la Camp David.CAIRO 17 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a adresat președintelui R.A. Egipt, Anwar El- Sadat, un mesaj al cărui conținut nu a fost dezvăluit — informează agenția M.E.N. Mesajul a fost remis șefului statului egiptean de către ambasadorul Iordaniei la Cairo.
WASHINGTON

Negocierile egipteano-israeiieneWASHINGTON. în urma 
reuniuni neoficiale care au 
loc duminică și luni, au fost 
nute noi progrese in redactarea u- 
nui tratat de pace israeliano-egip- 
tean, a relevat luni, la Washington, 
G. Sherman, purtătorul de cuvint 
comun al celor trei delegații, egip
teană, israeliană și americană.

Aceste reuniuni „au permis să se 
reducă anumite divergențe", a sub
liniat el. G. Sherman a declarat că 
un anumiț număr de ' articole ale 
proiectului au șl fost definitivate 
de cele două părți, dar nu a preci
zat care anume. Negocierile progre
sează, potrivit declarației purtăto-

unor 
avut 
obți-

rului de cuvint, intr-un ritm „a- 
preciat ca satisfăcător de cele trei 
delegații". Cu toate acestea „exis
tă in continuare dezarcorduri și 
discuțiile vor fi continuate într-o 
manieră serioasă și sistematică".

Pe de altă parte, duminică seara, 
miniștrii apărării egiptean și israe- , 
lian au avut o întrevedere in cursul ’ 
căreia, potrivit observatorilor, au 
examinat problemele militare lega
te de redactarea finală a tratatului. 
Purtătorul de cuvint a subliniat că 
aspectele militare ale tratatului sint 
legate de aspectele politice și că 
tratatul „va cuprinde anexe referi
toare la probleme speciale".

Știința în slujba dezvoltăriiGENEVA 17 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările reuniunii consilierilor guvernamentali ai țârilor membre ale Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ O.N.U.) in domeniul științei și tehnologiei. Pe agenda' reuniunii figurează probleme privind prioritățile naționale în domeniul științei și tehnologiei, transferul de tehnologie, tendințele pe termen lung în domeniul științei și tehnologiei. Unul din principalele puncte se referă la contribuția țărilor membre la pregătirea Conferinței. Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării, care va avea loc anul viitor la Viena.

agențiile de presă
Convorbiri între primii 

miniștri ai Singaporelui și 
Vietnamului. La Singapore a fost dat publicității declarația privind convorbirile purtate de primii miniștri ai Singaporelui și R.S. Vietnam. Lee Kuăn Yew. și, respectiv. Fam Van Dong. Părțile, se spune in document, au relevat progresul înregistrat, in ultimii ani, in relațiile bilaterale, mai ales in domeniul comercial și economic. Totodată, ele au relevat necesitatea dezvoltării acestor legături in

economie, știință, tehnică, navigație, telecomunicații și turism.
Revistă chineză de litera* 

tură internațională.în caPi' tala Chinei a reapărut^ după o pauză de 12 ani, revista chineză „Literatura mondială". într-un cuvînt înainte, sub semnătura cunoscutului critic și traducător Fen Cin, se menționează că deși „cultura străină nu poate să înlocuiască cultura națională, ea poate să îmbogățească stimuleze progresul rilor naționale". conștiința și să în cadrul cultu-
NOULUI PAPA

transmit
Suspendarea restituirii 

pâmînturilor expropriate. Ministerul Agriculturii și Pescuitului din Portugalia a suspendat temporar acțiunea de restituire către foștii proprietari a pămînturilor expropriate în virtutea reformei agrare adoptate de primul cabinet constituțional portughez format după revoluția de la 25 aprilie 1974.

acordat, 
pentru 

sovietic.

ferme, sferturi siisMe pentru înfăptuirea
dezideratului vital al dezarmării

sfere de dominație intre state și grupări de state, de noi aspecte ale ascuțirii acestei lupte în diferite zone ale globului. Trebuie însă subliniat caracterul profund dăunător al acelor concepții potrivit cărora înrăutățirile climatului politic, creșterea tensiunii in relațiile dintre state trebuie să ducă automat la creșterea înarmărilor, să „legitimeze" intensifica- > rea acestora. Este limpede — și e- voluția vieții internaționale oferă nu puține exemple — că aceasta nu face decit să adauge noi elemente de încordare factdrilor existenți, nu poate decit să ducă la agravarea situației internaționale. în realitate, nu există o interdependență fatalistă. Dimpotrivă, ca UN OBIECTIV DE LUPTA AL POPOARELOR SE RIDICA A- FIRMAREA UNEI CONCEPȚII DIAMETRAL OPUSE, și anume : realizarea unor progrese pe linia dezarmării, punerea in mișcare a mecanismelor capabile să determine trecerea la măsuri concrete direcție pot contribui la încordării, la înseninarea internațional.
în lupta pentru dezar

mare nu poate exista pau- 
2Q Este întru totul îndreptățită sublinierea care se face in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu faptul că perioada de după sesiunea specială a O.N.U. consacrată dezarmării nu trebuie privită ca o pauză, ca un moment de relaxare.în acest sens, experiența istorică oferă nenumărate exemple care ilustrează ci1™ încheierea unor conferințe, congrese internaționale a fost urmată de stări de euforie, de auto- mulțumire — avind ca efect’ tendințe demobilizatoare, autoliniștiri care, în ultimă instanță, periclitează însăși aplicai ea hotărîrilor adoptate. S-ar putea spune că in epoca modernă s-au înregistrat in cancelariile diplomatice nenumărate documente pozitive, incluzind remarcabile declarații de intenții, dar care nu au fost traduse în viață, nu au fost urmate de măsuri practice, angajamentele asumate transformindu-se în „scopuri in sine". De fapt, nu o dată forțe interesate in anularea hotărtrilor adoptate nu au respins ’direct aceste ho- tăriri, ci le-au subminat prin escaladări ale optimismului de comandă, ducind la diminuarea preocupărilor,

in această reducerea orizontului

la demobilizare. Experiența recentă a reuniunii general-europene de la Belgrad trebuie să slujească drepturi avertisment în acest sens. Se știe că, dacă la Belgrad nu s-au putut obține rezultatele așteptate de popoare, aceasta s-a datorat, în bună măsură, și faptului că în perioada după semnarea Actului final de la Helsinki s-au făcut simțite anumite tendințe euforice, de automulțu- mire, neacționindu-se cu destulă e- nergie pentru aplicarea in viață a ho- tărîrilor adoptate.Din păcate, exemplele privind consecințele unor asemenea tendințe nu lipsesc nici acum. Este profund regretabil că, deși in cadrul sesiunii s-a înregistrat un consens in ce privește sublinierea primejdiilor grave pe care le generează înarmările, toată lumea fiind de acord că acumularea de arme, îndeosebi nucleare, departe de a asigura securitatea. dimpotrivă o amenință în gradul cel mai înalt, că pacea și securitatea nu se pot menține prin „echilibrul" terorii atomice — spirala înarmărilor, competiția pentru supremație în domeniul mijloacelor de distrugere a continuat intr-un ritm neslăbit, inclusiv în ce privește armamentele nucleare, domeniul „de vîrf" al înarmărilor, in care fiecare perfecționare, fiecare „noutate" terie înseamnă creșterea în tie geometrică a capacităților trugere. Chiar în cursul nii speciale a O.N.U..N.A.T.O. a adoptat hotărirea de a spori in următorii zece anj cu 100 miliarde dolari cheltuielile pentru înarmări, fapt ce contravine intereselor destinderii, fiind de natură să stimuleze cursa înarmărilor. Nu poate să nu provoace neliniște perspectiva pe care o schițează pronosticurile pe anul in curs : potrivit estimărilor unor institute specializate, anul 1978 va înregistra un nou record al cheltuielilor militare globale. Constituie, desigur, un tragic paradox faptul că. dacă de la încheierea celui de-al doilea război mondial pină în 1970 cheltuielile militare au atins cifra de 7 000 miliarde dolari, numai din 1970, de cînd O.N.U. a proclamat „deceniul dezarmării", și pină în prezent s-au mai adăugat circa 2 500 miliarde I Deosebit de grav este faptul că în această cursă irațională sint atrase tot mai mult și țări în curs de dezvoltare — tocmai acele țări care au cea mai mare nevoie de mij- ■ loace materiale pentru a depăși starea de Înapoiere moștenită din perioada dominației străine, pentru a

în ma- propor- de dis- sesiu- pactul

se desprinde din chingile dependenței economice. Or, intrarea in acest virtej al înarmărilor înseamnă noi și noi sacrificii, accentuarea dependenței, adincirea decalajelor economice.
Rolul hotârîtor ai mase

lor largi, al popoarelor de 
pretutindeni. Avind in vedere riscurile pe care le implică perpetuarea cursei Înarmărilor, existența uriașelor arsenale ce împinzesc globul, o mare răspundere revine tuturor statelor și guvernelor, care sint chemate să acționeze cu bună credință, cu luciditate și realism, în spiritul angajamentelor asumate, al hotă- rîrilor sesiunii speciale a O.N.U., pentru realizarea unor pași efectivi pe linia înfăptuirii dezarmării.în expunerea prezentată in fața activului central de partid și de stal, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că in prezent există unele condiții care pot permite un început pozitiv in această direcție. Este vorba, in primul rînd, de existența acelui cadru nou. mai democritic, de negocieri, care oferă posibilitatea participării largi a tuturor statelor lumii la soluționarea problemelor dezarmării. Pe această linie se înscrie reactivarea Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, ca organ specializat al Adunării Generale și, totodată, reprofilarea atribuțiilor Comitetului nr. 1 al Adunării, pentru problemele politice și de securitate, el urmînd să se ocupe exclusiv de problemele dezarmării — măsuri ce și-au găsit materializare chiar în aceste zile în cadrul sesiunii ordinare a O.N.U. în. aceeași suită de hotărîri, Conferința Comitetului de dezarmare de la Geneva a fost înlocuită cu un organism nou, deschis participării tuturor statelor nucleare, ca și altor state ale lumii. Este indiscutabil că acest cadru nou de negocieri constituie o premisă importantă, a cărei fructificare ar fi de natură să permită realizarea de progrese efective care să apropie țelul dezarmării.în primul rînd însă, un rol tot mai important — hotărîtor — revine maselor largi, popoarelor de pretutindeni, pentru că ele sint cele amenințate direct de cursa înarmărilor, ele sint nevoite să suporte poverile uriașe pe care aceasta le implică. Conștiente că sint în joc viața și viitorul lor, popoarele pot și trebuie să-și impună voința pentru a determina pași efectivi spre dezarmare. De aceea, parti-

anuale pentru

DUPĂ ALEGEREAWlodzimierz Janiurek, purtător de cuvint' al guvernului polonez, a declarat luni seara că alegerea ca papă a cardinalului Karol Wojtyla, care a primit numele de loan ~ al II-lea, „are o importanță sebită pentru toți polonezii, oarece este vorba de fiul Paul deo- de- unei națiuni care a trăit infernul ultimului război și care este martora transformării profunde a patriei sale, angajată pe calea dezvoltării in toate domeniile". „Polonezii, a adăugat purtătorul de cuvint, apreciază tot ceea ce slujește păcii și favorizează cooperarea pașnică intre națiuni".

CENTO — un nonsens.Agha Shahi, consilier prezidențial pentru afaceri externe, a anunțat că guvernul pakistanez examinează în prezent problemă apartenenței Pakistanului la Organizația Tratatului Cențral (CENTO), deoarece a ajuns la concluzia că acest pact este un nonsens, mai ales în contextul actualei situații din lume și al orientărilor politice regionale.
Noul președinte al P.S.N. Pârtfcipanții. la Congresul Partidului Salvării Naționale (P.S.N.) din Turcia l-au reales pe Necmettin Erbakan in funcția de președinte al acestei formațiuni politice.

EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ
ȘTIINȚA 78“ DE LA MOSCOVA

Aprecieri la adresa exponatelor românești

Dinamica cheltuielilorînarmări — de la 126 miliarde dolari în 1954, la peste 400 miliarde în prezentdul nostru consideră că ESTE UN IMPERATIV ARZĂTOR AL MOMENTULUI ACTUAL LARGA MOBILIZARE A TUTUROR FORȚELOR PROGRESISTE. A --------------------DE PE TOATE ca acestea să-și turile, cu convingerea puterea lor să asigure progresul cauzei dezarmării. Acesta este sensul major, profund umanist al apelului adresat în expunere de secretarul general al partidului nostru, președintele republicii : „Trebuie să fim mai activi, să acționăm mai ferm pentru transformarea posibilității in realitate. Aceasta corespunde intereselor națiunii noastre, constructoare a socialismului, cauzei socialismului, păcii și civilizației mondiale". Cuvintele de larg suflu mobilizator ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostite in fața activului central de partid și de stat, se constituie intr-un angajament solemn al României socialiste de a acționa și mai viguros pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, pentru edificarea unei lumi fără arme și fără războaie, o lume a păcii, colaborării și progresului tuturor națiunilor.

POPOARELOR MERIDIANELE conjuge efor- că stă în

MOSCOVA 17 — Co
respondentul Ager
pres transmite : La 
expoziția internațio
nală „Știința ’78". des
chisă in aceste zile in 
pavilioanele din parcul 
Sokolniki din Moscova, 
România este prezentă, 
alături de alte aproape 
30 de țări, cu un stand 
cu circa 100 de expo
nate, ilustrind rezul-

prezcti- 
diverse

tate ale creației știin
țifice in sprijinul ac
tivității de cercetare, 
de laborator șl de pro
ducție. Sint 
tate aparate
din domeniul electro
nicii și electrotehni
cii. tehnicii de calcul și 
celei nucleare, apara
tură medicală, pre
cum și o gamă variată 
de aparate și instru
mente destinate

vității geologice, geo
fizice etc.

Vizitind standul ro
mânesc, acad. A. P. 
Aleksandrov, preșe
dintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., 
precum și reprezen
tanți ai unor unități 
științifice și economi
ce au avut cuvinte de 
apreciere la adresa 
exponatelor româ
nești.

Premiile Nobel pentru 
ilzică și chimie pe 1978

STOCKHOLM. Academia Sue
deză de Științe a 
marți, Premiul Nobel 
fizică academicianului
Piotr Leontevici. Kaplța șl fizi
cienilor americani Arno. Pen- 
zias șt Robert Wilson. Savantul 
sovietic a primit înalta distinc
ție pentru cercetările sale fun
damentale in domeniul fizicii 
temperaturilor joase, iar cei doi 
savanți americani, care lucrează 
în laboratoarele companiei „Beli 
Telephone" din New Jersey — 
pentru descoperiri in domeniul 
radiațiilor cosmice.

Premiul Nobel pentru chimie a 
fost acordat doctorului Peter 
Mitchel din Marea Britanie pen
tru contribuția sa la explicarea 
transferului energiei biologice 
prin formularea teoriei chimi- 
osmotice.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru construcții 
de mașiniBELGRAD 17 (Agerpres). — ' orașul iugoslav Bled a avut loc dința Comisiei permanente C.A.E ... pentru construcții de mașini. Delegații din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. au examinat propuneri de specializare și cooperare in producția mașinilor și utilajelor pentru industriile poligrafică, pielăriei și încălțămintei, instalațiilor pentru obținerea firelor poliesterice. mașinilor și utilajelor pentru finisaj in construcții, utilajelor și aparatelor pentru întreținerea, repararea și diagnosticarea automobilelor, precum și de lărgire a Convenției multilaterale rare tehnico-științifică membre ale C.A.E.R. in utilajelor hidraulice.Comisia a adoptat. planul său de lucru pe 1979—1980 și măsurile pentru perfecționarea in continuare a activității și a examinat, de asemenea, alte probleme ale colaborării e- eonomice și tehnico-științifice în domeniul construcțiilor de mașini.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

de colabo- a țărilor domeniul

După o perioada 
de calm relativ, 
in Irlanda de Nord 
se remarca o re
crudescență a ac
telor de violență. 
Un atentat cu 
bombe a avut loc 
zilele trecute asu
pra expresului 
Dublin - Belfast. 
Puternica oxplo- 
zie a provocat 
moartea unei per
soane, alți pasa
geri fiind grav ră
niți. Fotografia a 
fost luată in pri
mele momente de 

după explozie
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