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RITMUL TRANSPORTULUI 
CU RITMUL RECOLTĂRII?

Bătălia pentru o calitate nouă, superioară,
în activitatea întreprinderilor

NOUL-FORȚA MOTRICE
A PROGRESULUINe apropiem de sfîrșitul celui de-al treilea an al cincinalului revoluției tehnico-știlnțifice. Un an dens în obiective economice mobilizatoare, n an bogat în înfăptuiri de prestigiu, ar fi să desprindem una din lăturile fundamentale care străbat uu.ivitatea de zi cu zi a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii in acest an hotărîtor al cincinalului ne vom opri, fără îndoială, la ampla bătălie pentru promovarea noului ce se desfășoară — și trebuie să se desfășoare I — pretutindeni, în fabrici și uzine, pe ogoare și pe șantiere, în institute de cercetare și proiectare — peste tot acolo unde se creează bunuri materiale și spirituale ; lupta pentru nou este componenta cea mai activă a bătăliei pentru o noua calitate, superioară — devenită directivă și crez în activitatea noastră economică.Am înălțat în acest an, ca și în ceilalți ani ai cincinalului, sute și sute de obiective economice și social-cul- turale noi ; am introdus în fabricație sute și sute de produse noi sau modernizate, multe dintre ele la nivelul celor mai bune realizări ale științei și tehnicii contemporane ; în institute de cercetări se depun eforturi perseverente pentru a pătrunde tot mai adine tainele științei, pentru a deschide noi porți progresului tehnic; acestor eforturi li se asociază mii și zeci de mii de oameni ai muncii inovatori, care transformă lupta pentru nou intr-o veritabilă mișcare de masă ; se află în plin proces de aplicare noul mecanism economico- financiar, care asigură o revoluționare a întregii concepții despre eficientă și creează o puternică bază materială pentru dezvoltarea auro- conduceril muncitorești.Străbatem în mod obiectiv, sub acțiunea legilor dialecticii, un continuu și pasionant proces de perfecționare, în care lupta dintre vechi și nou constituie însăși forța motrice a progresului. în fruntea acestei nobile bătălii pentru afirmarea noului, pentru afirmarea inițiativei creatoare in toate domeniile vieții economice și sociale se află secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care prin cutezanța și clarviziunea sa, stimulează. neobosit,

cu pasiune dezvoltarea unui climat atît de fertil și propice menit să stimuleze participarea plenară și eficace la ofensiva revoluționară a noului. „Nu se poate concepe făurirea societății comuniste — sublinia secretarul general al partidului — fără transformarea revoluționară a omului, fără ca omul să devină un om nou, pătruns de spirit revoluționar, hotărit întotdeauna să lupte împotriva vechiului, pentru victoria noului. Lupta pentru nou in toate domeniile de activitate este o luptă revoluționară".Iar adevărata măsură a acestui spirit revoluționar o găsim In acțiunea concretă pentru promovarea noului, fiind certificată de contribuția efectivă la realizarea unui produs sau a unei tehnologii noi, la afirmarea unei idei originale. Firește, în toate domeniile de activitate avem nevoie de infuzia noului. Dar în primul rînd, în domeniul economic, în sfera producției bunurilor materiale. Acolo unde se creează venit. național, acolo unde se edifică înseși temeliile bunăstării noastre, a întregului popor.Care sînt liniile de forță ale afirmării noului în activitatea productivă, în ampla bătălie pentru o calitate superioară ? în primul rînd — introducerea sistematică in producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii. O economie ca a noastră, puternic racordată la circuitul economic mondial, nu poate fi de conceput fără un permanent flux al progresului tehnic, fără o continuă raportare a realizărilor noastre tehnice și tehnologice la cele mai inalte izbinzi obținute in lume, fără o continuă înnoire a produselor și a tehnologiilor. Am obținut, fără îndoială, rezultate bune in acest domeniu. Dar, așa cum s-a subliniat în repetate rînduri, aceste realizări nu se situează încă la nivelul maxim al posibilităților noastre. Din păcate, mal există în unele întreprinderi o anumită rezistentă în fața noului. Cîteodată, noul deranjează, scoate din tabieturi. „De ce să asimilăm un nou produs, cînd cel pe care-1 fabricăm nu ne dă bătaie de cap !“ — mai sună descurajator spiritul conservator. Și o asemenea comoditate costă. Ea se concretizează,

în ultimă instanță, în decalaje tehnice și tehnologice, Trebuie să ajungem, așa cum indica secretarul general al partidului, în situația ca atunci cind un produs este asimilat in producție, pe planșeta proiectan- ților să se și afle replica noului.Lupta pentru nou impune în activitatea întreprinderilor lichidarea muncii brute, mecanizarea și automatizarea tuturor operațiunilor de muncă. în cincinalul revoluției teh- nico-științifice lichidarea muncii fizice grele nu mai trebuie să rămînă în sfera dezideratelor, ci a împlinirii efective în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă. Avem din ce în ce mai multe întreprinderi în care domină mecanizarea și automatizarea, dar avem și un număr de unități unde continuă să se mențină nejustificat un volum însemnat de muncă fizică. Se așteaptă noi investiții pentru modernizarea, pentru ușurarea muncii, deși acest lucru se poate realiza prin forțe proprii, printr-un minim efort de inițiativă. Știm că ne-am propus să realizăm un program suplimentar de dezvoltare eco- nomico-socială, să ajungem, în cincinalul viitor în' rindul țărilor cu dezvoltare medie. Dar acest salt calitativ nu trebuie obținut printr-un plus de efort fizic, ci printr-un plus de organizare, printr-un efort de raționalizare a muncitNu există drum lin, șosea asfaltată pentru promovarea noului. Atitudinea conservatoare, practica birocratică, chiar dacă nu înlătură noul, îi întîrzie afirmarea. Iar această în- tîrziere pe plan economic se traduce, de fiecare dată, prin pierderi de milioane, zeci de milioane, de miliarde Iei. Sau, uneori, pierderile sînt incalculabile. Iată de ce, nu lntîmplător Codul etic cere comunistului să fie el, in primul rînd, exemplu de receptivitate și de slujitor al noului. Să lupte cu fermitate împotriva a tot ce generează anchiloză, rutină, Imobilism, să asigure cimp nelimitat de penetrație a noului. Să-i atragă, să-1 mobilizeze pe toți cel din jur in această nobilă bătălie. .
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Cifrele reprezintă, In procente, suprafețele din strins porumbul (cifra de sus) ți producția C.A.P. de pe eare a fost transportată față de cea recoltată (cifra de jos)
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Prezentăm în pagina a lll-a cîteva repere-argument ale bătăliei pentru nou, 
pentru o nouă calitate într-un domeniu de larg interes economic - investițiile

Căldură
noilor vetre

I
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Rezultatul decalajelor - acumularea de 
produse agricole pe cîmp:

• 997100 tone porumb
• 701500 tone sfeclă de zahăr

Sînt cantități mai mari cu 185 000 tone porumb 
și 100 000 tone sfeclă de zahăr față de cele ce 
existau cu o săptămînă în urmă.

• TRANSPORTUL PORUMBULUI SE POATE 
FACE ÎN RITM CU RECOLTAREA — demonstrează 
experiența județelor Dolj, Buzău, Timiș, Mehedinți, 
Prahova, Vîlcea, Gorj, Vrancea, Botoșani.

• PERSISTA DISCORDANȚE ACCENTUATE
— în cooperativele agricole din județele Ialomița, 
Constanța, Olt, Tulcea, Brăila, Bacău și Galați.

DE CE DEPINDE ACCELERAREA TRANSPORTULUI ?
• Folosirea din plin a tuturor mijloacelor de transport, inclusiv a atelajelor proprii ale unităților agricole.
• Asigurarea forței de muncă necesare pentru încărcarea în cîmp a produselor și descărcarea lor 

la locurile de depozitare.
• întărirea disciplinei și respectarea programului de lucru de către conducătorii auto.
• Exercitarea unui control exigent pentru a se efectua zilnic un număr sporit de curse cu fiecare 

autocamion, remorcă sau atelaj.

IN FIECARE JUDEȚ, ORGANELE ȘI ORGANIZAȚIILE DE PARTID, CO 
MANDAMENTELE LOCALE SINT CHEMATE SĂ MOBILIZEZE FORȚE SUPLI 
MENTARE LA ÎNCĂRCAT ȘI DESCĂRCAT, PENTRU A ASIGURA INTENSIFY 
CAREA TRANSPORTULUI, DEPOZITAREA NEINTIRZIATĂ A RECOLTEI, EVI 
TIND ORICE PIERDERE DE PRODUSE.

Aidoma oamenilor care le durează, satele și orașele seamănă și în același timp se deosebesc intre ele ca frunzele pădurii, toamna, sau ca picăturile de apă : pe structuri funcțional apropiate prind cheag desene și culori noi, diferențiate, cu un ac de compas în tradiție și cu celălalt in modernitate. Dar dacă numărul caselor noi față de cele vechi — începînd cu Capitala și sfîrșind cu cel mai ferit cătun din munți — variază intre, cel puțin, 33 la sută și 100 la sută, adică între Hirșova, să zicem, și noua Orșovă sau Mărișel (sat-hidrocentrală nou-nouț în Apuseni), — există un element invariabil, o constantă întru totul specifică momentului actual, răspîndită omogen pe întreaga arie locuibilă a țării. Este vorba de vatra nouă sau innoită a așezărilor omenești, la sat ca și la oraș. Adică trainice nuclee urbanistice, pretutindeni — iată o altă caracteristică, de Ia care pornește ștergerea progresivă a străvechii împărțiri spațiale în rural și citadin —
nuclee de obicei administrative și comerciale, dar deseori invirstate cu blocuri confortabile de locuitDincolo de impulsurile „prime**, care pot să meargă de la promovarea binefăcătoare la rangul de capitală de județ (Slobozia, Zalău, de exemplu) pînă la prospectarea unor resurse învecinate (zeci și zeci de comune Cum sînt Roata de Jos sau Valea Drăganului), — noile vetre se configurează ca veritabile centre de iradiere a vieții colective, răspunzind necesităților actuale și celor de perspectivă ale acestei vieți. Se întrevede, pentru orice ins, chiar pentru unul lipsit de imaginație, viitoarea înfățișare a hărții României socialiste în direcția urbanizării.Față de ceea ce lasă în urmă, în'conul de umbră al vechilor alcătuiri, satele și orașele noastre învederează încă de pe acum, în planurile lor de sistematizare și în vetrele gata înălțate, două trăsături fundamentale, menite să reflecte viziunea și mentalitatea proaspeților constructori. Prima trăsătură : dispariția pentru vecie a Înjositoarei, strimbei alăturări de maghernițe șl palate. de cocioabe și vile elegante ; în locul contrastelor — armonia de volume și de forme la scara demnității umane. A doua trăsătură : armonia relațiilor de comunicare și solidaritate între oameni, după dispariția definitivă a tot ceea ce îl contraria pe Engels, acum un secol : „Aceste mii de persoane de toate categoriile care se ciocnesc între ele nu sînt oare, toate, oameni cu aceleași înclinații și capacități, cu aceleași interese de a fi fericiți ?... Cu toate acestea, abia de se ating în graba mare, de parcă n-ar avea nimic în comun, nimic de împărțit unii cu alții... Brutala indiferență, izolarea insensibilă il azvîrle pe fiecare în interesul său privat și apare cu atit mai ostilă și mal ultragiantă, cu cît fiecare este împins și apăsat în strimtul său spațiu**.Deschise și senine, prietenoase și primitoare, matrice de înțelegere și colaborare obștească, așezările de la noi au vetre puternice de piatră, de beton șl de cărămidă, dar căldura care Ie încinge e aceea a sufletelor, a minților și inimilor unor oameni ce-și iubesc munca, cetatea și patria.

Florian POTRA
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Viorel SALAGEAN
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(Informația în pagina a Il-a)

Județul Alba a îndeplinit

La 24 octombrie, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului -Alba au îndeplinit planul de producție pe 10 luni, preliminînd realizarea unei producții industriale suplimentare în valoare de peste 260 milioane lei. producție obținută în proporție de 80 la sută pe seama creșterii productivității muncii.. Prevederile planului la export pe această perioadă vor fi depășite cu peste 43 milioane lei valută.In telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului

Nicolae Ceausescu, de Biroul Comitetului județean Alba al P.C.R., se spune : Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din industria județului Alba — români, maghiari, germani — profund recunoscători grijii permanente ce o purtațl ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc, vor face totul, acțio- nind cu entuziasm și eforturi înzecite pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea șl Conferința Națională ale partidului.
Vă amintiți de sfîșietoa- rea nostalgie a eroinei iul Mihail Sebastian din „Jocul de-a vacanța" ? Sînt pomeniți, la un moment dat, Gheorghenii de-acum cîteva decenii, urbea care se-ntreba adesea, la șuierul trenului ; „Ce s-o mai fi tntimplat pe lume ?“, Mi-am rememorat acea stare de spirit în timp ce trenul se oprea in gara de la poalele Hășmașuiui Mare, peste care plutea încă albastrul dimineții.— Ce se mai întîmplă la Gheorgheni ?— Crește valoarea timpului — a fost primul răspuns pe care l-am primit chiar de la primarul orașului, tovarășul Jakab Imre. Valoarea timpului măsurat științific in ani și cincinale. Cu peste 20 la cu sută la sută cinai. Creștere mulează zi de zi în viața orașului.Ca să ne dăm seama cum anume, am poposit mai intîi la „mezinul" Gheorghenilor — I.U.P.S. (întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru prelucrarea lemnului),— Am venit aici doar cu „nucleul" de oameni califi-

sută pe an, intr-un cin-ce se acu

REPORTAJ DIN ACJUAUTATEA SOCIAUSîA A ȚARII

cațl. Din Mlercurea-Ciuc. Circa 100 de oameni, ne spune directorul, loan Lukacs. Ceilalți — foști pădurari sau păstori din depresiunea Gheorghenilor. Anul trecut am calificat 600
anului 1978 în proporție de 124,55 la sută, producția netă — de asemenea, depășită, planul de export — depășit cu 8,57 la sută, iar productivitatea muncii a crescut peste prevederi cu

în primul rînd, o familie muncitorească nouă. Aici, la Gheorgheni, înseamnă din multe puncte de vedere și o lume nouă. Cu oameni noi, cu locuri noi. „Chiar dacă întreprinderea noastră

„SĂPTĂMÎNĂ ECONOMIEI"
A fi econom-in folosul 
propriu, al dezvoltării 
economieiLa 31 octombrie se sărbătorește în lume „Ziua economiei", ca o expresie a aprecierii de care se bucură înțelepciunea, raționalitatea omului, preocupările sale de a gospodări cit mai bine resursele de care dispune. In conștiința poporului român, spiritul de economie are vechi rădăcini și tradiții. De altfel, manifestarea actuală a acestor tradiții a intrat în obiceiurile noastre și una dintre săptămînile anului — 25—31 octombrie — este consacrată economiei. Această săptămînă a economiei este menită ca, an de actualitate și să țiunile de economisire ale populației.Desigur că mobilul acțiunii de economisire diferă nu numai de la un om la altul ci, și de la o orînduire socială la alta, în România socialistă economisirea nu mai este determinată de insecuritatea economică sau socială a maselor de oameni ai muncii, de frica zilei de mîine. de spectrul șomajului. In societatea noastră socialistă, caracterizată printr-un profund u- manism, prin grija cea mai înaltă fată de am, de necesitățile sale, prin preocuparea activă pentru afirmarea deplină a principiilor eticii și echității socialiste, dreptul la muncă este asigurat și garantat fiecărei cetățean al țării, invățămlntul și asistența medicală sînt gratuite, iar prin sistemul de asigurări sociale se acordă indemnizații pentru capacitate temporară de muncă, ferite forme de pensie, ajutoareExistă o indisolubilă legătură

care, la un moment dat, a abandonat brusc școal^ de calificare. își și făcuse cufărul să plece înapoi, la pădure. Nu-nțelesese cum se calculează un unghi într-un cerc... și se supărase ! Cu
Ce se mai întîmplă la Gheorgheni ? 
Ca pretutindeni in țară, cresc 
oameni noi, o viață nouă

din el. Restul, pînă la 1100, cît numără personalul muncitor al Întreprinderii, sînt angajați pe fluxul calificării. După care urmează completarea firească de oameni calificați, circa 200, de la liceul „Salamon Erno“ și Liceul industrial nr. 2.Argumente despre valoarea în creștere a timpului de-aici ? Producția globală a întreprinderii a fost realizată în primul semestru al

6,5 la sută. Vtrfuri de producție ? Nu, doar repere în calea timpului. Șl asta deoarece pentru anul următor se prevăd creșteri pe cit de spectaculoase, pe atit de precis calculate, ca urmare a efortului susținut de investiții. în curînd urmează să intre în funcțiune secțiile de turnătorie, forjă, tratament termic secundar, galvanizare.
O uzină nouă Înseamnă,

n-a împlinit încă nici anul, trebuie să arătăm că sîn- tem un colectiv muncitoresc oricît ar fi de meticuloasă, nu e suficientă fără o acțiune perseverentă pentru formarea conștiinței muncitorești. (Francisc Bicsak — maistru frezor). In a- ceastă privință, inginerul Andrei Ambrus ne-a povestit despre cazul tînărului strungar *Eugen Simon,

matur. Calificarea, multă trudă l-au convins tovarășii lui să rămînă. Acum e unul din strungarii de nădejde ai uzinei. Ba și-a mai adus și alți fîrtați din locurile sale. Și-adese- ori, la cursurile de calificare, poate fi văzut printre cei peste 200 da viitori strungari.Timpul este puternic accelerat și la întreprinderea mecanică, una din cele mal „vechi** ale orașului (din

an, să readucă în impulsioneze ac-
Cornel IUGA 

od|uncî al ministrului finanțelor

pe plan mal larg,

in- di- etc. în-
1973 !). Pornită de la statu* tul de „industrie locală**, ea a reușit să-și dubleze producția și, totodată, gistreze însemnate de ordin calitativ.Cum, pe ce căi? dru David, șeful plan, locțiitor al secretarului comitetului de partid, pornește de la oameni. Adică de la pregătirea celor care au trecut la : turnarea unor piese mai complicate pentru mașini-u- nelte ; perfecționarea producției aparatelor electrice de joasă tensiune ; producția diafragmelor de măsură (unicate în țară) și a unor piese de precizie pentru export. „Bătrîna" întreprindere (în vîrstă de... 5 ani) are un personal muncitor cu vîrsta medie de 22 de ani. In spatele turnătoriei vechi se profilează uriașul turn de răcire al noii turnătorii — ultimul cuvint al tehnicii — in întregime mecanizată și automatizată. Colectivul acestei „turnăto- rii-laborator“ se pregătește acum cu sîrg pentru a fi la înălțimea zestrei tehnice. Majoritatea — tineri. Unii

să lnre- mutațiiAlexan- biroului

Laurenflu DUTA
(Continuare in pag- a IV-a)

naționaletre posibilitățile de economisire — expresie elocventă a nivelului de trai al cetățenilor — și întreaga dezvoltare economică, știut fiind că singura bază a ridicării bunăstării o constituie creșterea venitului național și a avuției naționale. Realizările remarcabile obținute de poporul nostru in dezvoltarea economică și socială a țării in anii socialismului confirmă pe deplin consecvența cu care partidul și statul urmăresc ca tot ceea ce se înfăptuiește să servească oamenilor, ridicării bunăstării lor generale. Ca urmare a creșterii suplimentare a producției a devenit posibil ca în actualul cincinal să realizăm cea mal mare creștere a retribuției reale, cu peste 32 Ia sută, față de circa 20 prevăzut inițial, s-a cu trei luni mai devreme, aceasta, retribuția mediela sută, cît fusese creștere a cărei primă etapă încheiat Odată cu lunară a ajuns la 2060 lei, cu 465 lei mai mult decît in 1975 și față de 366 lei în anul 1950.Această Însemnată sporire a veniturilor populației este un rezultat direct al politicii științifice a Partidului Comunist Român de utilizare a venitului național, prin alocarea unei părți importante pentru dezvoltare, ceea ce pe planul societății este de asemenea o manifestare de economie.Este evident că, odată Însemnată a veniturilor populației, în condițiile continue a consumului său in limite raționale, a devenit posibilă economisirea unor sume bănești din ce în ce mai importante.Semnificativ este că numai în amil 1976—1977, populația și-a construit din mijloace proprii, precum și cu sprijinul material și financiar al statului, aproape 140 000 de locuințe, a cumpărat peste 120 000 autoturisme, aproape 650 000 frigidere, peste 770 000 de televizoare și multe alte bunuri de folosință îndelungată. Este neîndoios că achiziționarea unor a- semenea bunuri cu valoare ridicată a fost posibilă numai pe calea economisirii cu grijă a unei părți a veniturilor bănești obținute din muncă, prin intermediul Casei de Economii și Consemnațiuni — instituție specializată cu veche activitate a luat în o mare amploare.Pentru ilustrarea nomisire în România, tent cu creșterea continuă a standardului de viață, cîteva cifre sînt semnificative. Dacă în anul 1970. soldul permanent al economiilor populației era de circa 21 de miliarde lei. in prezent el depășește 70 miliarde lei. In această perioadă soldul mediu pe locuitor s-a triplat, astăzi revenind un libret C.E.C. la 1,5 locuitori al țării. In același timp, ca o consecință a creșterii continue a veniturilor țărănimii. soldul economiilor în mediul rural este de aproape 17 miliarde lei, revenind un libret C.E.C. la trei locuitori de la sate.Această creștere a soldului permanent al depunerilor este și o expresie a încrederii, pe deplin justificate, pe care Casa de Economii șl Consemnațiuni și-a cîștigat-o în rîn- durile populației, pentru că depunerea economiilor bănești la C.E.C. pre-

a spirituluicu sporirea reale ale dezvoltării normal

tradiție, a cărei anii socialismuluiacțiunii de eco- concomi-

(Continuare în pag. a V-a)
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| Gest |
| salvator |

Tinărul loan Comăniță, mun-

Icitor din Brașov, a suferit un j 
grav accident. Puțini erau cei I 
care mai credeau ci poate fi •

I salvat. A fost încercat imposi
bilul. Auzind că e nevoie să i se I 
facă o urgentă și masivă transfu- J 
zie de singe, nu mai puțin de

142 de colegi de muncă, printre I 
care Ion Soporea, Mehard Kiss, 1 
Ilie Cliuc, Nagy Zoltan, au sărit 1 

!ca unul, oferind picăturile de . 
viață salvatoare. Gestul lor, la | 
care s-a alăturat munca plină de I 
dăruire a medicilor Maria Co-

Idreanu și Ioan Sgarbură de la I 
Spitalul județean Brașov, au fă- I 
cut ca loan Comăniță să se afle ’

Iin prezent in afara oricărui pe- . 
ricol.

Cu mijloace mecanizate dar și cu căruțele

Adevârațll gospodari știu foarte bine ce înseamnă să 
pui pînă seara la adăpost tot ce strîngl într-o zi. Așa pro
cedează cooperatorii din Frasin, cărora nu le-au mai 

rămas pe cîmp decît... cocenii

Roade bogate la Cornești-Dimbovița și la fel de 
rodnică este și activitatea cooperatorilor și mecaniza
torilor de aici pentru încheierea grabnică a recoltării 

porumbului

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

i „Prietenul
| noului ■ ■■

Ziua Armatei Republicii Socialiste România

De strajă independenței și libertății patriei!

ORDIN DE ZI Adunare
festivă

I
I
1 
!
I

venit"
200 de tineri au fost reparti

zați să lucreze la întreprinderea 1 
„Electrocontact" din Botoșani. ] 
Cu toții s-au prezentat in ace
eași zi la lucru. Dar, inainte ca ■ 
fiecare dintre ei să-și ia în pri- j 
mire locul său de muncă, au fost • 
invitați să ia loc in sala de fes
tivități. In sală se aflau tot 200 I 
de muncitori de frunte, cu expe- | 
riență. Nedumerirea tinerilor a- 
vea să capete răspuns odată cu | 
repartizarea fiecăruia pe secții, I 
pe ateliere și pe lingă fiecare * 
vîrstnic, „prieten al noului ve- . 
nit". Au făcut cunoștință și au ! 
plecat împreună din sală, doi I 
cite doi, la braț. Simplu, firesc, 
muncitorește. De parcă se știau I 
de cînd lumea...

în județul Dîmbovița, porumbul a fost cules în cooperativele agricole de pe 61 la sută din suprafețe, iar in întreprinderile agricole de stat — de pe 65 la sută. Din datele furnizate de organele de specialitate rezultă că tot ce s-a recoltat a și fost transportat de pe' cîmp. Din modul cum se desfășoară lucrările se desprind două concluzii. Prima — ritmul culesului nu poate fi socotit mulțumitor atît timp cit pe ansamblul județului nu se realizează vitezele de lucru stabilite, iar a doua — transportul poate fi mal bine organizat. Să exemplificăm.La cooperativa agricolă Corneștl, realizările de pînă acum la recoltatul porumbului depășesc cu mult media

pe județ. Aici mai sînt de cules doar 75 de hectare, ceea ce, cu o forță activă de 300 de cooperatori, înseamnă doar cîteva zile bune de lucru. Bine decurge și transportul din cimp urmărindu-se să se folosească din plin mijloacele pe care cooperativa le are la dispoziție, astfel ca tot ce se culege într-o zi să fie pus la adăpost. Transporturile de noapte se fac numai la magaziile cooperativei, unde remorcile basculează direct pe o platformă betonată, in timp ce ziua se transportă numai la baza de recepție, livrarea cantităților contractate fiind pe sfirșite.Deși datele statistice consemnează că transportul se face în ritm cu recoltarea, în unele unități

I Croitorul
I a întrecut I
I măsura I
I
I
î
i
I
I
I

Nu știm cit de căutată de 
clienți este secția de croitorie 
mixtă la comandă din strada 
Lenin nr. 2 a cooperativei meș
teșugărești „Drum Nou" din 
Baia Mare, dar știm exact — 
fiind martori oculari — cam ce-i 
poate pielea șefului ei, Tiberiu 
Fuchs. Tot croitor de meserie. 
Deunăzi, după ce zăbovise la 
băutură fără... măsură, se legă
na, cind pe un picior, cind pe al
tul, in ușa atelierului, îndem- 
nîndu-l pe un trecător să intre 
înăuntru și să-i citească cifrele 
din registru, după care urma să 
croiască un costum. „Că eu — 
zicea meșterul printre sughițuri 
— văd cifrele in dublu exem
plar. Și ca răsplată că mă ajuți, 
am să-ți fac și matale un costum 
după ultima modă, ca să mă 
lauzi și la ziar. Auzi 7 La ziar 
să mă dai". Ceea ce am și făcut...

I
I
!
!

I
i

I Poveste !

!
I
I
1
I

cu gogoși
La unitatea nr. 41 „Intim" din 

Brăila se fac și se vind gogoși. 
După cum știe 8 lume, gogoșile 
se fac din făină. Elena Radules
cu, gestionara de la „Intim", în
trebată fiind de cine trebuie, n-a 
putut să nu răspundă că sacul 
cu făină găsit in plus in unitate 
il luase de la Dumitrache Vlăș- 
ceanu, iar acesta il sustrăsese de 
la I.C.R.A. Epilogul 7 Vlășceanu 
răspunde pentru furt, iar ges- 
“--------------:--------J-------------------------------------------- dintionara pentru introducerea 
unitate a unor mărfuri 
afară. Fără gogoși !

!
1
!
I
I
I

1 într-o I
I
I
I
I

I

prăpastie
Patru elevi de la un 

din București s-au dus la 
teni, intr-o excursie. De la 
teni au hotărit să urce pe . 
tout Bucegî, prin Valea Carai- 
man, un traseu foarte dificil 
chiar și pentru cei care il cu
nosc. Neținind seamă de marca
jul turistic, cei patru s-au abă
tut din drum. La punctul Va
lea Spumoasă, unul dintre ei a 
alunecat și a căzut intr-o prăpas
tie. Deși salvamontiștii au inter
venit imediat, băiatul n-a mai 
putut fi salvat.

liceu 
Buș- 
Buș- 
pla-

I Afinată

I

I
I

!

!
I
I
[
[

!

cu... petrol
Sabina P. din comuna Horea, 

județul Cluj, a cumpărat de la 
magazinul din Albac cinci litri 
de alcool dublu rafinat „pentru 
a face, ca de obicei — cum ne 
scrie ea — afinată. Noi avem 
multe neamuri și de cite ori vin 
in ospeție vor musai să guste 
cite un păhărel de afinată, că 
cică imi „iese" foarte bună și 
nu-i doare capul. Pină acum a 
mers cum a mers, dar pe viitor 
ii anunț că n-am ce să le mai 
torn in pahar. Si asta, pentru 
că una 
părate, 
rafinat 
pentru
dus pe apa Simbetei". Măcar de 
i-ar apuca amețeala pe cine tre
buie.

din cele cinci sticle cum
in loc de alcool dublu 
a avut... gaz curat, fapt 
care biata afinată s-a

I
1

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
i

î
1
1
1
I
1
I

Pană“ de... organizare

Stau remorcile, stau camioanele, stă și transportul porumbului. Acest tractor 
cu două remorci încărcate a fost părăsit 
duce la sectorul zootehnic al cooperativei 

citeva ore după

tocmai în mijlocul drumului ce 
agricole 
prînz

din Mărcești, la numai Foto : S. Cristian

cole, pe cîmp se află cantități a- preciabile de porumb, cules și așezat în grămezi. Iată un caz. Cele trei autocamioane aflate la cooperativa agricolă din Mărcești ar putea transporta zilnic între 75 și 80 de tone de ■ porumb. Luni au transportat însă numai 10 tone. Programul de lucru pentru doi dintre șoferi s-a încheiat la ora 14, în timp ce al treilea nu se dezmorțise încă din somnul prelungit al duminicii.Un alt mod de a tărăgăna transportul întîlnim la C.A.P. Bucșani. Aici forțe sînt destul de puține. Totuși, oamenii — după ce string porumbul de pe cîmp — seara îl aduc la pătule, unde cu eforturi mari îl adăpostesc. . Dimineața il încarcă insă din nou in aceleași autocamioane pentru a-1 trimite la baza de recepție. Se pierde timp, se folosesc nerațional mijloacele de transport. Nu mai vorbim de pierderile mari de boabe ce pot fi văzute aici la tot pasul, de condițiile necorespunzătoare în care se face conservarea grămezilor de porumb aflate în incinta sectorului zootehnic. Pină acum s-au vehiculat și „depozitat" 760 de tone de porumb, din care doar 40 de tone au fost livrate bazei de recepție. în asemenea condiții intervenția comandamentului comunal era nu numai necesară, dar și absolut obligatorie. Numai Gheorghe Sîrbulețu și arată cu degetul".Sigur că am surprins secvențe din activitatea șoară în aceste zile pe ___Dîmbovița. Se muncește bine nu numai la Cornești. ci și la Finta și Pe- trești, ca de altfel peste tot unde acționează adevărați gospodari. Dar, după cum am văzut, sint și unități unde munca nu este bine organizată — mai ales la transport — cîmp mai este mult porumb nat.

dar și absolut că primarul „vine, observănumai cîteva ce se desfâ- ogoarele din

deși pe de adu-

d

La 25 octombrie sărbătorim Ziua Armatei Republicii Socialiste România în condițiile în care, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, intregul nostru popor se află ferm angajat în munca pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a Programului partidului de făurire a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Evocînd momentul înălțător din urmă cu 34 de ani, cind a fost desăvîr- șită eliberarea României de sub dominația fascistă, națiunea noastră socialistă aduce un vibrant omagiu vitejiei și spiritului de sacrificiu probate de bravii ostași români care, la chemarea Partidului Comunist Român, au participat cu bărbăție, împreună cu gărzile patriotice, cu Întregul popor, la înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944 și apoi au luptat, umăr la umăr cu glorioșii ostași sovietici, pentru alungarea cotropitorilor fasciști de pe ultima brazdă de pămlnt românesc și dincolo de hotarele patriei, pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra Germaniei naziste.Bucurîndu-se de grija permanentă a partidului, de dragostea și prețuirea întregului popor, armata țării se afirmă astăzi ca apărătoare devotată a patriei, a cuceririlor revoluționare ale poporului român, participantă activă la Întreaga noastră viață economică, politică și socială..Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri și generali,Cu prilejul Zilei armatei vă adresez cele mai călduroase felicitări pentru rezultatele obținute în pregătirea de luptă și politică, în toate domeniile vieții ostășești și vă urez noi și însemnate succese în întreaga activitate.Purtind vii în inimi tradițiile făurite de contingentele înaintașe, mîndri de prezentul socialist și .viitorul comunist al patriei, consacrați-vă întreaga energie îndeplinirii exemplare a sarcinilor trasate de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la ședința activului de bază de comandă și de partid din armată, în vederea ridicării pe o treaptă nouă, calitativ superioară, a nivelului pregătirii de luptă și politice a unităților și marilor unități. Acționați cu hotărîre și elan patriotic pentru organizarea și desfășurarea întregului proces instructiv-educativ în conformitate cu cerințele doctrinei militare naționale, cunoașterea și mînuirea la perfecție a tehnicii de luptă, întărirea ordinii, disciplinei și vigilenței revoluționare, promovarea în întreaga viață ostășească a spiritului combativ, a normelor și principiilor eticii și echității socialiste, a răspunderii pentru îndeplinirea exemplară și necondiționată a tuturor misiunilor încredințate IFiți gata în orice moment pentru apărarea, împreună cu întregul popor, a mărețelor înfăptuiri ale oamenilor muncii, a independenței, suveranității și integrității scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România 1în cinstea Zilei Armatei Republicii Socialiste România,ORD-ON tla București se vor trage, In semn de salut,La 25 octombrie, ora 21,00,21 salve de artilerie 1
★Român în frunte cu secretarul său general —Trăiască Partidul Comunist tovarășul Nicolae Ceaușescu !Trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România !Trăiască Armata Republicii Socialiste România — scut de nădejde al cuceririlor revoluționare ale poporului !

Ministrul apărării naționale
General-colonel Ion COMAN

Marți seara a avut loc in Capitală adunarea festivă consacrată Zilei Armatei Republicii Socialiste România.La adunare au luat parte tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, general-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, George Homoștean, membru ai C.C. al P.C.R., ministru de interne, general-maior Constantin Olteanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., prim- adjunctul și adjuncții ministrului a- părării naționale, adjuncți ai ministrului de interne, reprezentanți ai conducerilor unor Instituții centrale și organizații obștești, veterani din războiul antifascist, generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, oameni ai muncii din București.Au participat, de asemenea, atașați militari acreditați în țara noastră.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Despre însemnătatea evenim«âfr a vorbit generalul colonel Marht colescu, adjunct al ministrului apărării naționale.Au rostit cuvîntări de salut Ion Dumitrașcu, secretar al comitetului de partid, comandant al gărzilor patriotice dit% întreprinderea „Vulcan", Ilie Virgil, secretarul comitetului U.T.C. din întreprinderea de mașini grele București, reprezentant al formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, general-maior în rezervă Ion Boțea, veteran din războiul antifascist.După încheierea adunării, ansamblul artistic „Doina" al armatei, corul Școlii militare de muzică și Muzica reprezentativă a armatei au prezentat un concert-spectacol.
La școala înaltelor virtuți ostășești

Iosiî POP

Ieri a fost inaugurat

Spitalul clinic 
al municipiului 

București
9Marți a avut loc inaugurarea Spitalului clinic al municipiului București, cea mai mare unitate medicală din țara noastră, creată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntul de deschidere a festivității a fost rostit de dr. Mihai Mi- hăilescu, directorul noului compjex spitalicesc. în continuare, au luat cuvîntul tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co- mitetului municipal Bucureșți al P.C.R., primarul general al Capitalei, Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului, fcugen Proca. ministrul sănătății, care au subliniat preocupările constante ale partidului și statului nostru, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea calității vieții oamenilor muncii din țara noastră.în încheierea festivității, partid- panții au adresat o telegramă Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în Care se spune : Inaugurarea Spitalului clinic al municipiului București oferă întregului personal medico-sani- tar al acestei noi instituții de asistență medicală prilejul de a-și exprima cele mai vii sentimente de satisfacție și recunoștință față de dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru grija permanentă pe care o purtați îmbunătățirii necontenite a condițiilor de muncă și de viață ale întregului nostru popor.Impulsionați în consacrată apărării nilor de exemplul luminos de dăruire cauza bunăstării și lui, ne angajăm în fața partidului, a dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru continua îmbunătățire a calității actului medical, optimizarea activității de îngrijire a bolnavilor, folosirea integrală a bazei materiale, înarmarea studenților cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii medicale, introducerea curajoasă a noului în practica ocrotirii sănătății și respectarea normelor e- ticii și echității socialiste în întreaga noastră activitate. *Noul spital realizat Intr-o construcție monobloc, cu o înfățișare arhitectonică modernă, dispune de o capacitate de 1 546 paturi. în cadrul noului spital funcționează patru clinici de medicină internă, două clinici de chirurgie și Cîte o clinică de neurologie. ortopedie, oftalmologie și obstetrică-ginecologie, un puternic sector de terapie intensivă și un dispensar policlinic de mare capacitate. Totodată, spitalul dispune de un amfiteatru și alte spații destinate legării procesului de Invățămînt de cercetarea și practica medicală. (D. Tircob).

munca noastră sănătății oame- dumneavoastră totală pentru fericirii poporu-

La unele blocuri noi din Drumul Taberei

Spiritul gospodăresc înîn , acest an dat în folosință blocuri Drumul Capitală. Așa cum le stă bine unor gospodari, noii locatari au trecut de îndată la a- menajarea verzi, pentru rile lor să preajmă, ca vechi, spații Cine privește astăzi in jurul blocului 823 de pe Aleea Tincani, nici nu-i vine să creadă că întreaga zonă verde a fost amenajată abia în urmă cu cîteva luni. Concluzie firească : aici spiritul gospodăresc al noilor locatari

s-au noi in cartierul Taberei din
spațiilor ca blocu- aibă in șl cele verzi.

s-a simțit „la el acasă" încă din primele zile ale mutării în bloc.Am fi vrut să spunem aceleași cuvinte și despre locatarii blocului 822 și ai celor vecine din aceeași zonă. Dar frumusețea blocurilor respective contrastează în mod neplăcut cu spațiul din jurul lor care seamănă mai mult cu un maidan decît cu o zonă verde. „Ne-am mutat de cu- rînd aici și oamenii nu s-au obișnuit să iasă la acțiunile gospodărești" — încearcă să motiveze unul din locatarii blocului Asemenea 822. explicații

suferințăs-ar putea să existe și la celelalte cîteva blocuri nou construite) in zona din spatele poștei, unde există situații asemănătoare cu cea înfățișată mai sus. Nu știm cit timp le va trebui noilor locatari să învețe — ceea ce știe toată lumea — „a.b.c.“-ul bunului gospodar. Ceea ce știm că modelul pe ca- au în jur — ze- de blocuri care bine gospodărite putea fi chiar „lecție". Atît de gospodăresc, cit atitudine civică.

este re-1 cile sînt— ar prima spirit și de
P. CONSTANTIN

...Zi obișnuită de instrucție. Amfiteatrul învățăturii — o zonă de teren muntos, împădurit. Am scris amfiteatru, gîndindu-ne că truda ostașilor este, înainte de orice, școală. Școală a temeinicei pregătiri pentru apărarea patriei. Școală a jnattelor trăsături comuniste. Dotați" cu tehnică modernă și beneficiari ai unor condiții mereu mai bune create de partidul și statul nostru socialist pentru formarea și educarea forțelor noastre armate, militarii țării acționează ca o singură voință, într-un spirit de matură responsabilitate față de ordinele primite. In întreaga lor activitate le sint indemn cuvintele secretarului general al partidului, comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostite la recenta ședință a activului de bază de comandă si de partid din armată : „Militarii forțelor noastre armate trebuie să dea dovadă în orice împrejurări do maximă disciplină și spirit de ordine, de o înaltă pregătire de luptă, să-și îndeplinească fără șovăire misiunile încredințate, ordinele ce le primesc !“.Soldatii și gradații subunității string în miini oțelul armelor, în care simt parcă rezonanta profundă, ecoul asalturilor Plevnei, Mărășeștilor și Careilor. Ei știu că. din corola faptelor de vitejie ale neamului s-a născut ziua de 25 octombrie, zi de slăvire a gloriei străbune, de cinstire de către întregul popor a ostașului român. Cu toții sînt o singură vibrație, un singur gînd dăruite patriei și partidului....Dăruire și înverșunare tinerească, călăuzite exigent de comandant:— Se poate și mai bine IȘi oamenii repetă (pentru a cîta oară I), chiar dacă bocancii și echipamentul, lopata, masca și arma par mai grele acum, către ora amiezii. Maiorul Constantin Poncet, comandantul subunității, conduce exercițiul cu siguranță și competență. Subunitate de frunte într-o unitate de frunte. De patru ani

consecutiv și subunitatea și unitatea dețin acest prestigios titlu de onoare și vrednicie ostășească.Dincolo de năzuința profesională se degajă conștiința inaltei răspunderi ostășești, gîndul fierbinte de a închina patriei tot ce au mai bun și mai puternic în ei fiii țării in haină militară. Osteneala lor înseamnă încă un pas spre o nouă și superioară calitate — așa cum le-o cere partidul. Așa cum acționează acești militari de frunte, cu elanul celor 20 de ani ai lor — sol- dații Gheorghe Anghel, Ion Marin, Arpad Karoly, caporalii Valeriu și Mihai Piroșan, la drept vorbind toți ostașii, fără excepție.Factorul comun care înmănunchează într-un unic șuvoi energia ostașilor este conștiința datoriei, pe care o cultivă armata noastră — înaltă școală politică, patriotică și revoluționară.Brațele viguroase ale ostașilor

noștri, deprinse să mînuiască marpentul și tehnica cea mai modernă, știu tot atît de bine să lucreze pe șantiere, să întindă șosele și căi ferate, să siringă recolta, să aducă apă ogoarelor, contribuind activ la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. - în această zi, cind drapelele se înalță pentru a celebra Ziua armatei, ostașii României socialiste prezintă onorul, salutînd întreaga noastră istorie, pe care o cinstesc și o duc la strălucire, salutînd patria- mamă, partidul comunist — făuritorul. conducătorul și educatorul armatei noastre de azi. Armată care este gata în orice moment să străjuiască, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, vatra moștenită din moși-strămoși. libertatea și independența plaiurilor noastre.
Colonel Stellan DRAGNEA

Ca In toate localitățile, și în municipiul Tg. Jiu au fost constituite la începutul acestui an peste 100 de unități de control al oamenilor muncii. Cei peste 500 membri ai acestora au fost investiți cu dreptul de a efectua control în circa 250 de unități economico-sociale și de servicii publice.Perfecționarea activității acestor sectoare depinde într-o măsură tot mai mare de frecvența cu care este efectuat controlul, de capacitatea a- cestuia de a sesiza deficiențele, de perseverența cu care acționează pentru înlăturarea lor.Acționează în acest spirit echipele de control al oamenilor muncii din municipiul Tg. Jiu ?Iată, cîteva din opiniile exprimate în timpul anchetei noastre :• Gh. Buzgure, responsabilul unei echipe din cartierul „1 Mai“ : în a- cest an am efectuat trei controale așa-numite tematice privind starea gospodărească a unităților comerciale, asigurarea acestora cu produse de sezon pe timpul verii și aprovizionarea cu legume în perioada constituirii stocurilor pentru iarnă, precum și controale săptămînale pe probleme curente, îndeosebi referitoare la calitatea servirii și atitudinea lucrătorilor din comerț față de cumpărători.• Nicolae Cernat, responsabilul unei echipe din cadrul combinatului de lianți și azbociment : Ceea ce trebuie să ne' deosebească pe noi de alte organe de control este influența educativă pe care trebuie să o exercităm asupra celor controlați. Echipa pe care o conduc se comportă în control nu ca un organ venit să „vineze" greșeli, ci ca oameni ai muncii chemați să ajute alți oameni ai muncii să-și facă mai bine datoria. în acest scop, în luna iulie am participat și la adunarea generală a oamenilor

muncii de la întreprinderea de alimentație- publică, unde am prezentat o sinteză a constatărilor înregistrate de echipa noastră în primul semestru. întrucît adunarea generală a oamenilor muncii de aici a manifestat un interes deosebit față de observațiile prezentate și s-au stabilit pe loc unele măsuri, aș propune ca și alte conduceri de unități să invite echipe

bră a unei echipe de la fabrica „Unirea" : Am efectuat anul acesta doar un singur control. Aparent, nu avem nici o scuză pentru neindeplinirea mandatului încredințat. O cauză există totuși : unitățile repartizate pentru control se află la 2,5 km distanță de locul nostru de muncă și pentru noi. ca femei, această distanță este neconvenabilă. Ar trebui să se țină

tistice din care rezultă că peste 60 la sută din echipele de control al oamenilor muncii au efectuat numărul de controale stabilite și chiar mal multe, că și-au adus și își aduc o contribuție importantă la perfecționarea activității unităților și serviciilor supuse controlului. Peste 20 ,1a sută din echipe au fost antrenate și la acțiunile complexe orga
CONTROLUL OAMENILOR MUNCII

permanent în slujba obștii
ANCHETĂ ÎN MUNICIPIUL TG. JIUde control al oamenilor muncii la asemenea adunări.O Ion Bălcescu, tehnician de la fabrica de confecții : Echipa al cărei responsabil sînt este alcătuită, în general, din oameni care n-au mai activat pînă acum în asemenea organisme obștești. După primul control, unde am fost întimpinați cu o anumită „răceală", oamenii s-au descurajat, au invocat diverse motive personale și n-au mai participat la următoarea acțiune. Echipele nou alese ar trebui să se bucure, atît din partea comitetului sindicatului, cit și a comisiei municipale de coordonare, de o atenție mai mare, pînă capătă experiența necesară. Spun aceasta, întrucît cu echipa noastră de la alegere și pînă acum n-a mai stat nimeni de vorbă.• Maria Fuiorea, laborantă, mem-

seama mai mult la repartizarea echipelor pe unități și de posibilitatea pe care acestea o au de a se deplasa cit mai des în zona respectivă.O Ion Boncea, responsabilul unei echipe de la combinatul de industrializare a lemnului : Aș fi bucuros să vă spun că am efectuat cit mai multe controale. De aproape un an însă nu am făcut nici un control. Pe de o parte, pentru că eu am fost bolnav — și altcineva n-a fost învestit cu organizarea de controale. Pe de alta, și alți membri ai echipei au plecat din combinat. Practic, sîntem o echipă care s-a autodesființat și ar trebui reorganizată.In fața acestor constatări, tovarășul Adrian Cernitoriu, președinte al comisiei municipale de coordonare a controlului oamenilor mun-/ cii, ne-a spus : „Avem date sta-

nizate de consiliul municipal de control muncitoresc. Asemenea acțiuni vor fi amplificate în perioada următoare. Nu am avut pînă acum, din păcate, un sistem informațional bine pus la punct pentru a cunoaște cu exactitate cîte echipe și-au efectuat controalele stabilite de lege și cîte nu. în prezent avem și un asemenea sistem. Am reținut din ancheta dv. citeva propuneri și observații pe care le vom analiza cu toată atenția pentru ca activitatea tuturor echipelor de control al oamenilor muncii să devină mai dinamică, să se resimtă permanent, in toate sectoarele supuse controlului. Faptul că peste 60 la sută din echipe sînt nou alese a creat anumite dificultăți, dar multe din ele și-au făcut acum rodajul, iar experiența cîștigată In acest an le va ajuta în perioada următoare. în plus,

ne-am propus să organizăm o consfătuire pe municipiu, care să generalizeze experiența celor mai bune echipe".Sînt, desigur, măsuri bune, iar efectul lor va fi pozitiv. Dar nu poți să nu te întrebi : cum este posibil ca o echipă să se autodesființeze, practic, și comitetul sindicatului nici măcar să nu cunoască această situație ? Sau de ce o echipă de femei este pusă in imposibilitatea de a-și desfășura activitatea din cauza repartizării unor unități pentru control la distanțe prea mari de locul de muncă al acestora. fără ca nici comitetul sindicatului. nici comisia municipală de coordonare să sesizeze această deficiență și să intervină la timp pentru eliminarea ei ? Și, în sfîrșit, ce fel de control exerc’tă organismele cu răspunderi în acest domeniu atîta vreme cit nu toate unitățile de control desfășoară o activitate ritmică, cit mai există echipe care nu efectuează nici măcar numărul minim de controale stabilit de lege ?Desigur, statisticile arată rezultate bune în general. Dar faptele sînt, și de ele nu se poate face abstracție. Pentru întărirea controlului oamenilor muncii, pentru creșterea continuă a eficienței sale este nevoie de o îndrumare permanentă a activității echipelor de către comisia municipală de coordonare, de către comitetele sindicatelor, ale organizațiilor de tineret și femeilor, de o evidență clară a controalelor efectuate, a eficienței acestora. Pentru că numai astfel controlul oamenilor muncii va putea fi ajutat să-și îndeplinească, în cele mai bune condiții, misiunea încredințată de societate.
Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii*
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PROGRESUL TEHNICO-ȘTIINȚIFIC '
DEMONSTREAZĂ CONCRET: ,

11 A! DURABILAl DURABIL
După cum se știe, in ultimul timp, din indicația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu activitatea din domeniul investițiilor a fost supusă 
unei reconsiderări radicale, prin promovarea unor soluții noi, care 
asigură reducerea cheltuielilor materiale, îmbunătățirea calității și 
creșterea rezistenței construcțiilor,

Recent, pe platforma industrială Militari din Capitală a fost 
organizată o expoziție infățișind noi metode de execuție, materiale 

de construcție și elemente prefabricate rezistente și ușoare, care 
asigură economii de materiale, precum și ridicarea gradului de 
funcționalitate și confort al construcțiilor. Vizitind această expoziție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se elaboreze, in cel mai 
scurt timp, programe de măsuri in vederea generalizării, la nivelul 
întregii țări, a celor mai eficiente soluții prezentate.

Cu convingerea că această expoziție interesează în cel mai înalt 

grad pe specialiști, pe toți oamenii muncii care lucrează în activita
tea de proiectare și construcții, prezentăm in cuprinsul paginii de 
față citeva soluții tehnice și materiale de construcție noi.

LA VOLUMUL DEOSEBIT DE MARE AL CONSTRUCȚIILOR 
ECONOMICE Șl SOCIAL-CULTURALE PE CARE LE AVEM DE 
REALIZAT, GENERALIZAREA NOILOR SOLUȚII VA ASIGURA 
IMPORTANTE ECONOMII, ACCELERAREA RITMULUI DE EXE
CUȚIE Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII.

Fațade mai frumoase, cu mai puțină manoperă

STRUCTURĂ CU ARCE 
DIN BETON ARMAT 

ÎN TUBURI DIN P.V.C.
NOUTATEA : hala respectivă se 

realizează din beton armat cu ele
mente cu secțiuni reduse, in tuburi 
din policlorură de vinii, care con
stituie cofrajul șl, totodată, asigură 
protecția anticorosivă.

DOMENIUL DE UTILIZARE: In di
verse ramuri ale economiei, pentru 
execuția halelor care nu necesită în
călzire : șoproane, ateliere, magazii.

EFICIENȚA ECONOMICĂ: față de 
soluția constructlvă-etalon (grinzi cu 
zăbrele), în noua structură GREUTA
TEA CONSTRUCȚIEI ESTE CU 74 LA 
SUTA MAI REDUSĂ. Se consuma o 
cantitate de PVC de 2,1 kg/mp, dar 
SE UTILIZEAZĂ CU 44 LA SUTĂ MAI 
PUȚIN OȚEL.

PROIECT i ÎNCERC — București.

Cu ajutorul sticlei și maselor plastice

PANOURI MARI CU UN 
GRAD RIDICAT 

DE FINISARE
NOUTATEA : producerea în fabrica 

a elementelor prefabricate de fața
dă cu finisaje decorative, durabile 
și cu tîmplăria montată și finisată. 
Finisajul este realizat cu placai ce
ramic glazurat și cu profiluri deco
rative.

EFICIENȚA ECONOMICĂ: pe lin
gă o estetică superioară a fațadei, 
se asigură șl REDUCEREA DE 1,5 
ORI A MANOPEREI pe șantier. Gra
dul de industrializare -al acestor pa
nouri cu finisaje superioare urmea
ză să crească, în anul următor, de 
la 35 la 60 la sută.

PROIECTUL aparține Institutului 
de proiectare a construcțiilor tipi
zate București. Execuția acestor pa
nouri urmează să se realizeze, în- 
cepind încă din acest an, in cadr.ul 
unor unități ale Centralei materia
lelor de construcții.

HALĂ INDUSTRIALĂ
— TIP SPOT NR. 1

NOUTATEA : se realizează din ele
mente de suprafață curbe, din be
ton precomprimot. Iluminarea natu
rala este asigurată prin luminatoa
re din mase plastice și geam armat. 
Acoperișul „scade" astfel in greu
tate cu aproape un sfert, față de 
soluțiile existente. Pentru închiderea 
haiei se folosesc panouri din mate
riale vitrate sau opace, în rame din 
beton precomprimat.

EFICiENȚA ECONOMICA : CON
SUMUL DE OTEL SE REDUCE CU 
12 LA SUTA, IAR CEL DE CIMENT 
CU 22 LA SUTĂ pe metrul pătrat 
de hală construită. în 1979, prin a- 
ceastă soluție S-AR PUTEA REA- 
L’ZA ECONOMII DE INVESTIȚII DE 
4'J MILIOANE LEI.

PROIECT : Institutul de proiectare 
a construcțiilor tipizate București.

Betonul, înlocuitor aljnetalului

HALĂ INDUSTRIALĂ 
DE 24 M DESCHIDERE 
CU ACOPERIȘ UȘOR 
NOUTATEA: extinde gama struc

turilor de hale din beton precompri
mat și învelitori ușoare la deschi
deri de 24 m, care se realizează, în 
mod curent, cu structuri metalice.

DOMENII DE UTILIZARE: în in
dustria construcțiilor de mașini pen
tru hale de prelucrări mecanice, pre- 
saj-ambutisai, sculării, montaj și 
construcții metalice, precum și în 
chimie pentru ateliere mecanice, de
pozite mari.

EFICIENȚA ECONOMICĂ : dintr o 
hală cu șapte travee, două travee 
se pot realiza din metal economi
sit. Așadar. O REDUCERE CU 37 LA 
SUTA A CONSUMULUI DE METAL.

PROIECTUL aparține Institutului 
de proiectare a construcțiilor tipi
zate.

Mai rezistent, cu mai puțin ciment și oțel

GRINZI DIN BETON 
PRECOMPRIMAT CU 
GREUTATE REDUSĂ

NOUTATEA: reducerea secțiunii 
grinzilor ca urmare a folosirii unor 
ACOPERIȘURI CU 12—30 LA SUTĂ 
MAI UȘOARE, a unor betoane și o- 
țeluri superioare, precum și a ele
mentelor prefabricate cu goluri.

EFICIENȚA ECONOMICĂ: consu
mul de materiale se reduce : LA O- 
țEL PîNĂ LA 25 LA SUTĂ, iar LA 
CIMENT CU 12—25 LA SUTĂ, față 
de grinzile executate în prezent.

PROIECTUL se realizează de In
stitutul de proiectare a construcții
lor tipizate, iar execuția grinzilor va 
fi asigurată, începînd cu primul tri
mestru al anului viitor, de unități din 
cadrul Centralei materialelor de con
strucții.

Vă puteți dispune singuri așezarea camerelor

APARTAMENT CU 
ELEMENTE UȘOARE 

DE COMPARTIMENTARE
NOUTATEA: sînt Introduse ele

mente ușoare de compartimentare a 
apartamentelor, executate din pro
duse industrializate din lemn, care 
PERMIT LOCATARILOR SĂ-ȘI ÎM
PARTĂ SPAȚIUL ARHITECTURAL ÎN 
FUNCȚIE DE NECESITĂȚILE PRO
PRII. Totodată, sînt prevăzute fini
saje și Instalații care măresc gradul 
de confort al locuințelor (tapete la- 
vablle, covor mochetă, placaje din 
material plastic, obiecte sanitare din 
poliesteri armați cu fibre de sticlă).

PROIECTUL aparține Institutului 
de proiectare a construcțiilor tipizate 
București.

Casele se fabrică în... uzină

ELEMENT SPAȚIAL
FLEXIBIL

NOUTATEA: este un tip nou de 
element prefabricat spațial, deschis 
pe laturi, realizînd construcții cu 
lungimea egală cu un multiplu al 
lățimii.

DOMENII DE UTILIZARE: la con
strucția de locuințe și de clădiri 
social-culturale.

EFICIENȚA ECONOMICĂ: prin 
alăturări și suprapuneri de asemenea 
elemente, produse în fabrică, devine 
posibilă realizarea unei game de 
clădiri, în SOLUȚII ARHITECTURALE 
DIVERSE. PRODUCTIVITATEA MUN
CII PE ȘANTIER CREȘTE CU CIRCA 
40—50 LA SUTA.

PROIECT: Institutul de cercetare 
și proiectare in industria materiale
lor de construcții.

Blocurile cu acoperișuri ușoare

ACOPERIȘ DIN BARE 
DE BETON ARMAT

TURNATE ÎN TUBURI 
DIN P.V.C.

NOUTATEA: în loc de terase cu 
termo și hidroizolație, se folosesc 
asemenea acoperișuri ușoare.

DOMENIUL DE UTILIZARE : la 
construcția de locuințe cu parter și 
patru niveluri.

EFICIENȚA ECONOMICA: REDU
CEREA GREUTĂȚII ACOPERIȘURI
LOR CU CIRCA 60 LA SUTA permite 
ușurarea generală a structurii con
strucției. De asemenea, se renunță 
complet la utilizarea pentru hidro- 
izolații a bitumului (circa 27 kg/mp), 
folosindu-se 1 kg/mp de policlorură 
de vinii. Și, mai presus de orice, SE 
ASIGURA O DIVERSIFICARE ARHI
TECTURALĂ, în funcție de specificul 
fiecărei zone.

PROIECT: ÎNCERC — București.

SA GENERALIZAM HTlin, PE TOATE SANTIEREIE OEINUESTIDI. NOILE SOLUȚII aKTKTK I
Pagină realizată de Corneliu CĂRLAN, cu sprijinul specialiștilor din Ministerul Economiei Forestiere șl Materialelor de Construcții Fotografii de Sandu Crlstia»
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Unul din principalele fe-' nomene negative ce subminează arta occidentală contemporană din chiar interiorul ei o constituie, fără îndoială, tendința mereu mai pronunțată de a reduce creația artistică la semnificația unui simplu divertisment, la o pură „e- vadare" din real, identifi- cind-o tot mai adesea cu jocul. Gravitatea fenomenului a fost semnalată de numeroși autori de prestigiu Încă din primele decenii ale secolului nostru. Să ne amintim, bunăoară, de prevenirea alarmantă a lui Jose Ortega Y Gasset, unul dintre cei mai interesanți gînditori ai veacului XX, care în lucrarea Revolta maselor (1930) atrăgea atenția asupra pericolului asimilării actului artistic cu Înclinație spre joc, departa- jînd cu finețe notele specifice de aspectele comune în caracterizarea celor două activități — distincte și corelate — ale spiritului uman. Jocul, cum se știe, contribuie, indeosebi In fazele formării individului, la dezvoltarea imaginației creatoare, a spiritului competitiv și anticipativ, de ordine și imitație, la lărgirea orizontului de gîndire și a nivelului de cunoaștere prin acțiune, fără a viza un scop practic imediat, o finalitate utilitară nemijlocită. Prin natura și menirea sa, jocul presupune o anumită cheltuială aparent gratuită de energie, o oarecare desprindere de sub imperativul necesităților cotidiene directe, un caracter recreativ, deconectant, răspunzînd nevoii omului de împrospătare a forțelor creatoare, printr-o temporară detașare din fluxul solicitărilor majore in care-I antrenează prestarea muncii sociale. Dar nu asupra acestor atribute favorizante (cum remarcau Schiller, Kant, Spencer, Groos, Huizinga) apariției și dezvoltării artei se orienta îngrijorarea filozofului spaniol, ci spre practica denaturării lor prin absolutizare, a prelungirii acțiunii jocului dincolo de limitele firești, Înscrise pe o fracțiune determinată din timpul liber al oamenilor. Mal exact, el se referea la încercările, decelate cu ușurință în peisajul occidental actual, de integrare în sferele jocului a unor domenii care nu sînt numai de amuzament și delectare, inclusiv cele care, în aceste condiții, își pierd natura esențială a funcțiilor Îndeplinite de-a lungul secolelor. In contextul tuturor culturilor. Din univers de experiențe uinane cu Valoare referențiâlă la tulburătoarele întrebări i ce este omul, care e rolul său pe pămînt, de unde vine și spre ce perspective se Îndreaptă, ce speranțe șl către ce împliniri poate năzui, arta devine o modalitate agreabilă de „pierdere" a timpului, de divertisment și deconectare. Categorică este, în acest sens, poziția

gînditorului olandez Johan Huizinga, care, tratind jocul ca fenomen de cultură, observa, in cartea sa Criza civilizației (1935), că, atunci cind dimensiunile acestuia sint nepermis extinse la nivelul întregii colectivități umane, intervine decăderea individului matur la o stare de mentalitate puerilă.Așa se face că întllnîm persoane adulte care. In loc să ducă o existență activă cu aport creator la progresul civilizației, se complac în situația copiilor ce trebuie supravegheatl de cineva care își asumă răspunderile în fața colectivității. Fe acest fundal, artistul devine un răsfățat al societății de la care primește totul și căreia nu se simte obligat să-i ofere decit rodul plăsmuirilor Mie din joc.

la preocupările Importante, cultivind „uitarea" in fața problemelor vieții, dezinteresul pentru dramele și conflictele sociale. Dacă acestor considerații le alăturăm opiniile lui Marcuse despre „arta reconciliantă", „calmantă și cognitivă", sau ale lui Skinner în legătură cu încrederea pe care arta o aduce odată cu „plăcerea estetică", se deslușește cu claritate pornirea evidentă de a ignora celelalte aspecte ale rolului real al artei în societate, insistîndu-se numai asupra valorii ei de divertisment.Arta burgheză „de consum" — aducînd în discuție producții foarte diverse, de la comics-urile de factură facilă și pînă la digest-uri, de la literatura erotizantă și pînă la scrierile care nu

Topită în cotidian, redusă la o distracție de moment, „creația", lipsită de efectul teatral autentic, nu poate contribui la promovarea idealurilor morale înaintate, a unor sentimente profunde, nu este aptă să propună caractere care să constituie modele de conduită umană.Pentru artele plastice, cî- teva direcții — cum sînt : action painting, l’art pauvre, land-art, pop-art etc. — vin cu mărturii edificatoare în acest sens. Prima vizează compozițiile plastice realizate pe baza „actului "de creație spontan", o simplă fixare aleatorie a culorii pe o suprafață, fără respectarea nici unei rigori artistice. Nu lntîmplător a fost parodiat acest gen de „pictură" prin maimuța căreia i s-a dat o bidinea șl a fost
Arta ta „joc"sau denaturarea 

conținutului și funcției 
fenomenului artistic

-----------------------------------------  Gheorghe STROIA ----------------------------------------- -„scutite** de povara responsabilităților sociale. Huizinga sesizase astfel, din chiar perspectiva stărilor de lucruri specifice lumii capitaliste de dinaintea ultimei conflagrații mondiale, că puerilismuî reprezintă un indiciu simptomatic al decăderii culturii occidentale.Ideile susținute de Ortega Y. Gasset și Huizinga au fost amplificate și convertite într-o formulă nouă de teoreticienii germani Max Horckheimer și Th. W. Adorno, în opera comună Dialectica iluminismului, concepută In timpul războiului, dar publicată abia în 1947. După opinia lor, dezvoltarea vieții culturale apusene din prima jumătate a secolului XX vădește o îngrijorătoare renunțare la virtuțile iluministe ale artei. Cum se știe, arta a îndeplinit întotdeauna o funcție formativ-educativă, de elevare spirituală a oamenilor, funcție subliniată programatic de iluminism, care își propusese să facă din știință și artă mijloace 'eficiente de combatere a obscurantismului, de cultivare a idealurilor morale, sociale și politice Înaintate. Procedînd la analiza aprofundată a climatului estetic occidental modem, cei doi autori au demonstrat că de la o vreme creația lumii respective evoluează pe linia a ceea ce arta posedă ca divertisment, accentul deplasîndu-se tot mai acuzat pe valoarea de joc a operei, capabilă să „distreze" publicul, să-l abată de

se sfiesc să se afișeze ca pornografice, de la muzica distractivă cu incontestabile calități pînă la improvizațiile care sfidează principiile compoziției, sprijinin- du-se doar pe ritm și pe unele exclamații ale interpretului — justifică, în bună măsură, temerile ce începuseră să se exprime de acum cinci decenii. Insă nu doar „arta de consum" — concepută exclusiv ca mijloc de irosire a vremii, ca posibilitate de sustragere din fața problemelor vieții, ca distracție a senzorialită- ții — se cere luată în considerare. Există numeroase alte tipuri de „manifestări artistice" neintegrabile în sferele acesteia, ce cultivă cu predilecție latura de „joc" a operei de artă. Una din bienalele de la Veneția de acum cîțiva ani a fost realizată în lumina convingerii că arta, apreciată prin prisma celor mai recente experiențe avangardiste, s-ar defini ca joc, gratuitate, neangajare. în fapt, multe din alcătuirile artistice proprii vieții culturale occidentale din ultimul timp poartă amprenta unui joc de forme, de intenții, gesturi șl întîmplări degrevate de cerința marilor îndatoriri sociale. In teatru, spre exemplu, happening-ul reprezintă tipul de spectacol. care fără a ține cont de regulile acțiunii teatrale, de cadrul instituțional consacrat, se declanșează, din inițiativa cuiva, solicitînd participarea tuturora care se află „la fața locului".

obligată să mîzgălească o suprafață ! L’art pauvre se referă la tipul de artă obținută din elemente deja fabricate, golite însă de „funcționalitatea" destinată inițial. Un automobil strivit într-un accident, ridicat pe soclu este declarat monument ; o cameră de bicicletă altfel împăturită poate deveni, în atari împrejurări, exponat de muzeu.Departe de a fi „originale" aceste procedee a- mintesc de Încercările de la începutul secolului ale Iul M. Duchamp, care în lupta Împotriva academismului expunea șl semna ca opere originale obiecte de uz cotidian (cuiere, lâvabouri etc.). Acum însă asemenea „opere" cunosc o primejdioasă proliferare, tinzînd să definească „un mod de viață". Land- art-ul presupune o „Intervenție în peisaj" pentru a obține — prin delimitări coloristlce — forme grandioase ce nu pot fi percepute de pe pămînt, trebuind să fie privite din elicopter, avion sau satelit. în ceea ce privește pop-art-ul, modalitate de sorginte populară cultivată de o seamă de artiști, reprezintă, în realitate, o artă inspirată din gustul estetic periferic considerat „popular", multiplicat obsedant prin Intermediul reclamei și afișului, în astfel de producții, care în unele cazuri reiau de- corațiunile Kitsch, predominante sînt contrastele șocante, figurativul bazat pe anecdotica facilă, pe gestica

cu anumite valențe triviale sau chiar obscene.Nici poezia n-a rămas neafectată de tentația jocului. Se știe că, în deceniul al doilea, dadaismul preconizase creația poetică obținută prin alăturarea întîm- plătoare a cuvintelor decupate dintr-un ziar. După ultimul război. așa-zisa mișcare „lettristă" cultivă poezia realizată din cuvinte lipsite de orice semnificație, constituind doar simple alternanțe sonore de silabe sau litere așezate intîmplător. Mai recent, poezia „concretă", folosind cuvinte din diverse limbi, alcătuiește — in tehnicile ritmului șl ale rimei — tipuri de compoziții care, poate, vor „suna" frumos, dar care nu pot transmite nimic.Prin aceste procedee, o parte tot mai însemnată a funcției sociale a artei este anihilată, ceea ce face ca unii să se întrebe dacă n-a sosit cumva „sfîrșltul artei", din moment ce ea se identifică frecvent cu manifestări de care oamenii se pot lipsi sau le pot suplini prin alte activități.Experiența arată că uneori s-a trecut cu prea multă ușurință peste asemenea manifestări prezente în contextul multor culturi occidentale contemporane, cîteodată cu ecouri îndepărtate și asupra unor realizări de la noi. Nu întotdeauna a fost explicată geneza și natura lor, nu s-a scos în evidență adevărata lor semnificație, aceea de dizolvare a conceptului de artă în cel de joc, de manifestare gratuită, fără implicații pe planul moralei oamenilor, în sfera convingerilor lor.Militînd pentru o artă angajată, de profundă rezonanță umană — fără a ignora importanța divertismentului artistic pentru anumite grupuri sau categorii de manifestări destinate petrecerii plăcute a timpului liber al oamenilor, activităților recreative — e necesar să afirmăm cu mai multă fermitate concepția și orientarea noastră estetică, să combatem ferm și argumentat astfel de deturnări ale artei de la rosturile sale majore. Acționînd pentru propășirea noii culturi, pentru creații literar-artisti- ce cu înalte idealuri morale, filozofice, politice, nu trebuie să uităm nici un moment, cum spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, că „artei pătrunse de responsabilitate socială i se opun insă și astăzi curente care neagă necesitatea preocupării pentru om, care cultivă forme și Imagini in sine, lipsite de orice mesaj social-uman". în concepția partidului nostru, arta a fost și rămîne un factor social-formativ specific de cea mai elevată esență, cu un rol superior angajat în procesul de modelare a omului nou, de făurire a conștiinței socialiste, de propășire a vieții spirituale a poporului român.

La liceul „I. L Caragiale" din București, elevi al anului IV-B In laboratorul de fizicăFoto : E. Dichiscanu
ÎN DEZBATERE PPniFfTIH 

publică rl\VI£^.IUL

LEGII ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Treptele de învățămînt sînt mai judicios corelateîmpreună cu toți slujitorii școlii, am luat cunoștință cu viu interes de proiectul Legii învățămîntului, l-am studiat amănunțit. Ca profesor în în- vățămîntul liceal, mi-a reținut în mod special atenția viziunea siste- mică în care legea statuează problemele fundamentale ale acestuia, în contextul general al învățămîntu- lui românesc. Chiar în capitolul I. la art. 7 se stipulează că sistemul de învățămînt este organizat într-o concepție unitară și cuprinde învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial. liceal și superior. Fiecare din verigile acestui lanț unic are de îndeplinit sarcini precise în cadrul misiunii de înaltă răspundere a învăță- mîntului românesc de înfăptuire a programului unitar de pregătire și fperfecționare a forței de muncă, nvățămîntului liceal îi revine sarcina de a asigura tinerilor cunoștințele științifice, culturale și de specialitate, precum și policalificarea în meserii necesare încadrării în muncă sau continuării studiilor în Învățămîntul superior.’’ Legea consacră, de asemenea, obligativitatea pregătirii unitare a tuturor elevilor de liceu în domeniul științelor fundamentale — ma

tematica, fizica, chimia, biologia. Consider extrem de binevenită prevederea de la art. 34 ca programele de învățămînt la disciplinele fundamentale și de cultură generală să fie unice pentru toate tipurile și profilurile de liceu. Avînd în vedere necesitatea însușirii de către toți elevii a concepției revoluționare despre lume, a formării lor ca oameni cu o temeinică educație politico-ideologică și moral-cetățenească, eu o înaltă conștiință socialistă, propun ca și programele pentru științele sociale să fie unice pentru toate tipurile și profilurile de liceu, atît în treapta I, cît și în cea de-a II-a. Diferențierea pregătirii pe tipuri și profiluri de liceu să se realizeze îndeosebi prin disciplinele de specialitate și prin activitatea practică. în această privință este foarte important ca înseși disciplinele de specialitate să fie precis conturate, deoarece acum există numeroase repetări și paralelisme, care nu favorizează calitatea procesului instructiv.Dar transpunerea efectivă în practică a concepției unitare asupra întregului nostru Învățămînt presupune o mai judicioasă corelare a învăță- mîntului liceal cu cel gimnazial. Ana
întreprinderii — un rol sporit în 

instructiv-educativ

liza atentă, obiectivă a calității pregătirii elevilor arată că, în ultimii ani, au venit în treapta I a liceelor și elevi cu o pregătire care nu s-a ridicat la nivelul exigențelor învăță- mintului liceal. Ar fi util ca legea să conțină prevederi mai directe privind asigurarea unei pregătiri temeinice, de calitate a elevilor. Corelări mai judicioase se impun, cred, și între învățămîntul liceal și cel superior. Am în vedere faptul că; în timp ce In învățămîntul liceal ne străduim să cultivăm spiritul de creativitate al elevilor, la admiterea in facultate — de exemplu, la medicină. în unele facultăți ale A.S.E. — li se pretinde candidaților să reproducă ad-litteram lecțiile din manuale. Noua lege ar putea să contribuie în mod decisiv la orientarea întregului învățămînt în direcția pregătirii cu adevărat creatoare, care să asigure absolvenți capabili să-și îndeplinească — la un înalt nivel profesional șl etic — sarcinile ce le revin la locul de muncă.
Prof, emerit Ion DRAGU 
Liceul de matematică-fizică 
„Ion Neculce" din București 

procesul

„Pragul conștiinței civice" de I. D. Șerban este un spectacol-proces. Proces la propriu. O mamă care odinioară spălase pe la casele altora pentru ca să-și poată ridica copiii la rosturile vieții este nevoită Să-i cheme pe aceștia în fața instanței de judecată pentru a le reaminti, spre stupoarea lor, că există. Șl, rînd pe rind, pe la bară se prezintă odraslele... amnezice : un gestionar la legu- me-fructe, un inginer constructor, o casnică, o „secretară și dactilografă", un tehnician dentar și un șofer. Prilej pentru fiecare de a se defini și de a-și etala avariția, setea de căpătuială. sordiditatea morală. Pe scurt : lipsa de omenie. Prilej pentru instanță (și nu >numai) de a le reaminti că relațiile părinți-copii fac parte din categoria celor ireversibile, cu. implicații și obligații materiale, spirituale și morale reciproce, preț de cel puțin o viață. Prilej de a demonstra că societății socialiste îi repugnă astfel de tipuri umane, că vor ori nu, trebuie să-și potrivească pasul după normele e- tice ale prezentului („Nu-i de-ajuns să ridicăm fabrici, e nevoie să șlefuim și oameni" •— spune un personaj).Pe scurt, acesta este subiectul piesei lui I. D. Șerban. Este adus în scenă un caz limită, dintre acelea care nu arareori susțin coloana faptului divers. Este, în același timp, o dramă- clișeu care, așa cum este scrisă, nu numai că nu trece, dar nici măcar nu calcă „pragul" artei adevărate. S-o spunem mai deschis, scriitura, cu veleități formative, amintește de

acele „descrieri după tablouri" cu care anumiți dascăli își plictiseau școlarii in orele de... intuiție. Și că publicul brăilean, în fața căruia este jucată piesa, nu asistă la o dramole- tă oarecare, acesta nu mai este meritul autorului — altfel. cu succese deosebite în mișcarea noastră dramatică — ci al echipei bine

să sară ca împinși de tainice resorturi atunci cind rolul o cere. Implicarea tuturor — actori și public — în spectacol se realizează astfel pe nesimțite, dezbaterea din final (inexistentă în text, dar introdusă și condusă cu volubilitate și inteligență de către regizor) venind ca ceva firesc, menit să echilibre-
„Pragul conștiinței 
civice“ de I. D. ȘERBAN 
la Teatrul „Maria Fllotti“ din Brăila

strunite șl Instruite de talentatul regizor Geirun Tino de la „Maria Filotti".Regizorul izbutește să ridice punți între scenă și inimile spectatorilor. Spectacular, Geirun Tino, mobilizat nu atît de text cit, mai ales, de sensul social profund al relațiilor puse in discuție, provoacă atit la nivelul articulațiilor centrale, cit și secundare a- le subiectului noi stări limită, o încordare continuă care nu rareori smulge replici și de pe buzele... spectatorilor. Regizorul — totodată și scenograf — renunță la clasica dihotomie rampă-public, ii face pe actori să plece pe scena unde oficiază completul de judecată ori să revină între spectatori, să stea pe scaune alături de aceștia,

ze preaplinul tensional al problematicii piesei.Tot meritul regizorului este și faptul., că, alături de profesioniști, â avut curajul să încredințeze roluri u- nor amatori. Și dacă o Camelia Gîrbă și un Romică Buzoianu ne-au demonstrat că în timpul lor liber pot deveni actori, apoi o Ilinca Țuțuianu și Geor- geta Jinga ne-au arătat încă mai mult. Anume că amatorul nu numai că poate deveni actor, dar că poate deveni actor bun. Prezența acestora alături de profesioniști i-a determinat pe cei din urmă să joace superior liniei cu care ne-am obișnuit. Faptul că nu se cunoșteau de prea mult timp, ci numai de la repetiții i-a determinat să re

nunțe la sistemul de „a face rolul și atit", imprevi- zibilitatea felului în care amatorii vor primi și vor da replica i-a obligat pe profesioniști nu numai să se asculte — Ca de obicei— dar să se și audă, să-i posteze într-o permanentă pîndă. Bineînțeles că a- ceasta a ridicat nivelul spectacolului.Din distribuția profesionistă se remarcă, deși inegală de-a lungul partiturii sale, Teny Dumitrescu. Oricum, interpreta Mamei a găsit și timbrul și masca potrivită a femeii obosite de viață, debusolată, dar ne- răpusă moral de nerecunoștința și nerușinarea copiilor săi. Nedezmințin- du-și nici publicul, nici talentul, Nicolae Budescu, in rolul avocatului, smulge a- plauze deloc facile grație vigurozității nuanțelor sale interpretative. Nicolae Ță- ranu (Tănase) trăiește piesa cu multă subțirime de spirit conferind șoferului pe care-1 întruchipează tresăriri greu egalabile. Cu puțin peste nota lor obișnuită Mihai Stoicescu, Gheorghe Moldovan, Nicolae Ciocoiu, Victor Ian- culescu și Grigore Chiri- țescu. Privit sub dubla incidență, cea a spectacolului- dezbatere, cît și a relației profesionist-amator, se poate afirma că spectacolul de la Brăila cu piesa „Pragul conștiinței civice"— a cărui premieră a avut loc în fața constructorilor de excavatoare de la „Progresul" și care s-a jucat pînă acum în multe din întreprinderile și instituțiile brăilene — este o reușită.
Mircea BUNEA

Zi de toamnă în Grădina BotanicăFoto : Gh. Vințili

în timp ce citeam capitolele acestui proiect de act normativ de bază al Învățămîntului, mi-am amintit cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Cluj-Napoca în ziua deschiderii noului an de învăță- mînt : „Trebuie să facem In continuare totul pentru a Înfăptui în cele mal bune condiții programul de revoluționarizare a învățămîntului nostru de toate gradele, de așezare a lui pe o bâză materială șl o concepție înaintată, care să dea posibilitatea tineretului să își însușească cunoștințele de bază din toate domeniile". Noul proiect insistă asupra caracterului formativ al activității de pregătire a omului nou. și este justificată prevederea privind îndatorirea elevilor și studenților de a participa la activitățile practice — de producție, cercetare și proiectare — de a-șl însuși bine meseria sau profesia aleasă, deprinderea de a munci, prevedere obligatorie în actuala etapă a dezvoltării economico-sociale a tării. Aceasta implică însă o colaborare mult mai strînsă a instituțiilor de în

vățămînt șl unităților economice. Noi, In întreprindere, am creat condiții pentru realizarea acestui obiectiv. Lucru firesc, căci an de an In atelierele și secțiile întreprinderii învață meserie peste 600 de elevi și «tudențl. Odată cu dotarea atelierelor proprii și ale școlii cu care colaborăm, Liceul industrial nr. 3, cei mal buni specialiști din întreprindere au t ajutat elevii și studenții să-și însu- 1 șească principiile științifice aflate la baza proceselor de producție, care să le permită integrarea în activitatea productivă, să le stimuleze pasiunea pentru creația tehnică.în acest context, deosebit de Importantă mi se pare sublinierea din capitolul VIII, art. 115 al proiectului, potrivit căreia cadrele care predau discipline tehnice și tehnologice în învățămîntul liceal, profesional, de maiștri, precum și personalul didactic din facultăți au obligația de a lucra periodic în producție, cercetare și proiectare sau în alte unități socialiste de profil. Dar cred că nu e de-ajuns. Eu propun să se specifice expres în proiectul legii

șl cerința cunoașterii șl Însușirii mal profunde de către specialiștii din producție a unor noțiuni de pedagogie șl psihologie, domenii în care noi, inginerii, nu avem încă o pregătire adecvată. A doua propunere o fac In legătură cu capitolul „Personal didactic": să se includă explicit obligativitatea ca și profesorii de alte specialități de- cît cele tehnice să cunoască ce anume lucrează elevii în ateliere și întreprinderi în timpul practicii. Căci este anormală situația — eu știu multe cazuri — cind diriginții și alte cadre didactice care predau discipline umaniste cunosc foarte vag locul de muncă al elevilor, modul cum se desfășoară pregătirea profesională a acestora.Este legea noastră și avem obligația, indiferent dacă lucrăm în școli sau în întreprinderi, să milităm neabătut pentru transpunerea ei in viață.
Inq. Nicolae C1OBANU 
director adjunct al întreprinderii 
„Metalotehnica" din Tg. Mureș

Pe scurt, propuneri din scrisorile sosite ia redacție• în cadrul acțiunii de perfecționare, prevăzută la art. 137 din proiect, consider necesar ca și personalul didactic din învățămîntul liceal să poată frecventa cursuri postuniversitare. Propun deci ca în formularea articolului să se includă expresia „stagii scurte de reîmprospătare a cunoștințelor în cadrul instituțiilor de învățămînt superior, cu scoatere din muncă", perioade în care suplinirea celor aflați la perfecționare se poate realiza prin redistribuirea sarcinilor în cadrul catedrei respective. (Prof. Hariton V. Stoiculescu, direc

torul Liceului de filologie-istorie din Craiova).• Apreciind rolul determinant al cunoașterii și cultivării limbii și literaturii române în educarea patriotică a tinerelor generații, in formarea personalității omului societății noastre socialiste, propun ca la capitolul I al proiectului legii, înaintea art. 9 să se includă un articol cu următorul conținut : „Cunoașterea și cultivarea limbii și literaturii române în rindurile întregului tineret al patriei, in școlile de toate gradele și de

orice profil constituie sarcina fundamentală a tuturor cadrelor didactice, ca mijloc de însușire a științei, culturii și tehnicii, a perpetuării valorilor cultural-artistice naționale, a unității indestructibile a poporului și patriei noastre". (Constantin Arsene, învățător emerit, pensionar. Pitești).• La art. 164 propun să se introducă o prevedere referitoare la sancțiunile ce se pot aplica părinților sau celorlalți ocrotitori legali care nu asigură participarea copiilor la activitatea școlară. (Nicolae Conea, jurist, Cimpina).
tv
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9,00 Teleșcoală

10,00 Antena vă aparține. Spectacol pre
zentat de județul Maramureș

11,00 Melodii pentru toate vîrstele
11,15 Șoimii patriei
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11,45 Telex
14,50 Fotbal : România — Iugoslavia în 

Campionatul european. Transmi
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16.50 Din țările socialiste
17,00 Muzica în imagini
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18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
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cipă Eroul Muncii Socialiste Vaslle 
Bărbulescu

20.25 Noi, femeile !
20.50 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori* : Sydney Poitier. „Un petic 
de albastru*. Premieră pe țară

22.30 Telejurnal • Sport. Campionatul 
mondial de gimnastică. Selecțiuni 
înregistrate de la Strasbourg
PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
19.50 Desene animate : Woody — docă- 

nitoarea buclucașă
20,15 Studio T ’78
20,45 Treptele afirmării : Constantin 

Șerban — vioară, la pian Florina 
Cozîghian; Andrei Deleanu — pian 

21,20 Telex
21.25 Orizont tehnico-științific

• ARAD. Intre 22 și 26 octombrie, în localitatea Moneasa se desfășoară lucrările Conferinței naționale a speologilor, la care participă peste 200 de cadre de specialitate din țară, 'precum și membrii unor cluburi speologice din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Codlea și Arad. Printre activitățile conferinței se numără cercetarea peșterilor din zonele Ponoare și Jugău, din Munții Apuseni, precum și din zona munților , Codru-Moma.

Sub genericul „Aniversări ’78", la Clubul tineretului, întreprinderea de strunguri, întreprinderea de vagoane C.F.R. Arad, precum și in localitățile Ineu, Chișineu-Criș, Pîncota. Sebiș, Lipova, Nădlac au avut loc expuneri, dezbateri, montaje țite- rar-muzicale cu teme ca: „Aradul — oraș cu existență multiseculară", „Sîntem nepoți de daci șl de romani", „Momentul Arad în Istoria luptei pentru desăvârșirea unității naționale". (Con

stantin Simion). • BOTOȘANI. In municipiul Botoșani și comuna Ungureni s-a desfășurat, timp de două zile, cea de-a doua ediție a colocviului universităților cultural-ștlințifice din județ. O sesiune științifică a avut loc și în comuna Vorona, pe tema „Aspecte din cultura materială și spirituală a satului românesc", în orașul Săveni s-a deschis o expoziție de fotografii artistice aparțlnînd celor mal buni foto

POPAS
LA „HANUL ANCUȚEI"Aflat la răspîntia drumurilor ce duc Ia Suceava. Iași. Roman, Piatra Neamț și Tîrgu Neamț, vestitul „Han al Ancuței" se dovedește un agreabil loc de popas. Construit în 1718, reconstruit și modernizat în ultimii ani, hanul stă la dispoziția celor ce străbat drumurile Moldovei. Ei găsesc aici un bogat sortiment de mîncăruri și vinuri din podgoria Cotnarului. Hanul dispune de camere confortabile, mobilate în stilul specific interioarelor din casele din partea locului. (Publicitate).

■ @ ■
(Urmare din pag. I)încă pe băncile liceului industrial sau ale școlii profesionale ; alții, vreo 300, ajunși deja lingă vechii meșteri, gata cu toții să imprime o nouă tinerețe viitoarei „cetăți de foc" a Gheorghenilor.Un alt „punct fierbinte" al orașului pe care meteorologii îl consideră „pol al frigului" : Trustul de construcții nr. 5. A dat recent în folosință un nou bloc cu 40 de apartamente în „Cartierul florilor". Ast

fel, al 3 000-Iea dintre apartamentele construite in ultimul deceniu și-a primit locatarii. Mai bine de ju avem de construit 670 de apartamente. Și o să le facem !“)....Mă plimb pe străzile
LA GHEORGHENI

mătate din populația de aproape 19 000 de oameni a orașului locuiește în apartamente noi. („Da, dar anul acesta, cu restanțe cu tot.
unul oraș care în urmă cu cîteva decenii se întreba sfios, la șuieratul trenului : „Ce s-o mai fi întîmplat pe lume Iar acum trăiește

el însuși un timp aparte, de un dinamism fără precedent — datorită politicii de industrializare, de dezvoltare armonioasă a tuturor așezărilor țării. în acest climat stimulator muncesc și trăiesc laolaltă, înfrățiți, în deplină unitate, români și maghiari, egali în drepturi și datorii, ridicîndu-și neîncetat orașul la înălțimea civilizației socialiste. Și singura „nostalgie" pe care ar putea-o nutri eroina lui Sebastian ar fi nu după trecut, ci după viitorul da împliniri.„

grafi din județ. (Silvestri Alle- nei). • CLUJ. Casa de cultură a studenților din Cluj-Napoca găzduiește expoziția județeană de creație tehnico-științifică a tineretului din județul Cluj, manifestare cuprinsă în Festivalul național „Cintarea României", Sînt prezentate peste 700 exponate, printre care mașini șl uti

laje, aparataj, produse noi, tehnologii moderne etc., realizate de tinerii din unitățile Industriale, de cercetare și proiectare, de elevi din licee, de studenți din instituțiile de învățămînt superior. Studenții au încheiat cu unitățile de producție 375 contracte de cercetare și proiectare în valoare de circa 36 milioane

Iei ; numărul elevilor cuprinși în cercurile tehnico-științifice este de peste 38 000 tinerii din unitățile productive lucrează la rezolvarea a 210 teme, cu eficiență economică de 34 milioane Iei. (Al. Mureșan). • BUCU
REȘTI. La Casa corpului didactic din Capitală activează cenaclul de arte plastice „Ion An- dreescu". Periodic, membrii săi se prezintă publicului cu expoziții personale. Astfel, în prezent, sala din Bulevardul Gh. Gheor- ghiu-Dej nr. 32 găzduiește ex

poziția de pictură a prof. Ștefan Bucătaru. (FI. Dinu). • MUREȘ. Directorii întreprinderilor cinematografice din 25 de județe ale țării au participat recent, la Tg. Mureș, la un util schimb de experiență cu tema : „Rolul filmului în educarea socialistă a maselor de la orașe și sate". Cu acest prilej au fost organizate numeroase dezbateri pe marginea unor filme românești de actualitate, la care au participat șl directori ai căminelor culturale din județul Mureș. Sub generi

cul „Armonii de toamnă" a avut loc în același oraș un concurs al fanfarelor, desfășurat în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîn- tarea României". (Gh. Giurgiu). 
• MARAMUREȘ. La Casa de cultură din Sighetu Marmației a fost deschisă expoziția de artă plastică a artiștilor amatori din municipiu, cu care aceștia participă la actuala ediție a Festivalului național „Cintarea României". (Gh. Susa).
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Tovarășului MEIR VILNER
Secretar general al Partidului Comunist din IsraelCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cordiale felicitări șl cele mai bune Urări de sănătate, viață îndelungată și fericire personală.îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare statornicite între partidele noastre se vor dezvolta și Întări, în continuare, corespunzător intereselor ambelor noastre popoare, cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Lucrările reuniunii rectorilor academiilor și școlilor 
superioare de partid din țări socialisteMarți dimineața, la Academia „Ștefan Gheorghiu", au început lucrările reuniunii rectorilor academiilor și școlilor superioare de partid din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică, Vietnam,Lucrările au fost deschise de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de conducere și rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu".

a SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ASTĂZI, ROMANIA — IUGOSLAVIA LA FOTBAL

Tricolorii au posibilitatea și îndatorirea 
să realizeze un joc bun și victoria

Campionatele mondiale de gimnastică

Echipa feminină a României a evoluat 
spectaculos și cu multă siguranță

• Nadia Comăneci, aclamată de public, a concurat toarte 
bine la toate aparatele. O Campioana europeană la junioare, 
Emilia Eberle, se evidențiază și printre senioare. ® Din nou, 
nereguli ilagrante de arbitraj; îndelungate și vehemente 
proteste ale publicului francez iață de nedreptățirea sporti

velor noastreDe la început trebuie să spunem că evoluția formației feminine a României la exercițiile impuse din concursul pe echipe a plăcut spectatorilor din Strasbourg și a îndreptățit așteptările opiniei publice sportive din țara noastră. Această evoluție a fost frumoasă, foarte corectă și sigură, așa cum se cere exercițiilor impuse la cele patru aparate. Mai întîi, gimnastele românce au trecut cu brio proba la birnă, apoi au evoluat la un înalt nivel în cadrul probelor de sol, sărituri și paralele. Punctajul total — 192,20 — este cu numai cinci zecimi inferior celui de la Montreal — 1976 ; și aceasta în pofida faptului că formația a suferit importante modificări. Totuși, impresia aproape generală a publicului, a numeroșilor tehnicieni și gazetari este că echipa României ar fi trebuit notată superior, la baza unor asemenea opinii stînd cîteva greșeli și alte „ciudățenii" ale arbitrajului.Publicul din Strasbourg â așteptat cu un enorm interes s-o revadă pe renumita noastră sportivă Nadia Comăneci, pe care a primit-o în sală cu aclamații, însoțind cu aplauze furtunoase evoluția ei la fiecare dintre aparate. Nadia a meritat din plin manifestările de simpatie și aplauzele miilor de spectatori : la birnă, după cum avea să se constate la sfîrșjtul concursului, ea executase cel mai frumos, mai sigur și mai corect elementele impuse. Totuși, arbitrajul i-a acordat numai 9,75, ceea ce a declanșat seria de vehemente și îndelungate proteste ale spectatorilor. Protestele au continuat, incit întreaga sală trepida la fiecare dintre notele bizar de zgîrcite ale arbitrajului date Na- diei. Nu căutăm nod în papură nimănui. totuși, flagrantele notări — despre care un coleg francez spunea atît de just că sînt „extraordinar de drastice cu Nadia și, în general, cu româncele", iar corespondentul agenției France Presse transmitea că „nu au fost totdeauna obiective" — au făcut necesare trei succesive contestații și din partea conducerii delegației noastre. în parte, videomagnetoscoa- pele instalate pe lingă fiecare aparat s-au dovedit utile. Astfel, s-au revăzut exercițiile și s-au adăugat cite cinci sutimi la notările pentru Neacșu și Vlădărău, ceea ce a confirmat temeiul intervențiilor, dar am fi dorit ca delegația noastră să meargă pină Ia capăt — și în „situațiile" necorespunzătoare de la sol (Comăneci, Eberle, Ungureanul, pentru că. realmente, fusese cazul. Să subliniem aici că — deși concursul la sol se între- rupsese vreme de 20 de minute, iar Nadia pierduse „încălzirea" — marea noastră sportivă a executat dinamic și cu dezinvoltură întregul exercițiu, meritînd, oricum, cel puțin o zecime peste acel 9,70. însă răbdarea publicului a fost pusă cel mai greu la încercare pe timpul probei de sărituri. Nadia s-a înălțat aproape cît un gimnast matur, o săritură foarte înaltă, după care, la aterizare, parcă s-ar fi înfipt cu picioarele în pămînt ! Saltul ei a fost ovaționat îndelung, dar ovațiile s-au transformat în vacarm la apariția notei : 9,65 (! ?) Din noucontestație, din nou discuții în fața videomagnetoscopului, iar noua notă a fost comunicată abia după încheierea tuturor întrecerilor din grupa a 3-a. Printr-o scrisoare oficială, semnată de Ellen Berg — președinta comisiei tehnice feminine a F.I.G. — se comunica delegației noastre că intervenția s-a dovedit întemeiată, iar nota a fost urcată la 9,75. Au greșit arbitrele, s-a recunoscut oficial acest fapt ; dar au greșit cu numai o zecime ? Și au greșit numai la sărituri sau chiar de la bun început, de la birnă, de la aprecierea necorespunzătoare a excelentului exercițiu de debut al Nadiei ? De altfel, agenția France Presse. amintind de practici- I le scandaloase de la campionatele europene din 1977, se referă explicit I

Timp de trei zile, în cadrul reuniunii vor fi prezentate referate și comunicări și vor avea loc dezbateri pe tema „Conducerea științifică a societății socialiste ; locul ei in procesul de tnvățămînt și in activitatea de cercetare". Se va efectua, totodată, un schimb de experiență privind activitatea instructiv-educativă și de cercetare științifică in instituțiile respective.

la unele „activități" ale președintelui federației internaționale, care nu sînt. de resortul său...Pentru economie de spațiu, să lăsăm, deocamdată, de o parte pe arbi- tre cu părerile lor și să subliniem că și aici, la Strasbourg, Nadia s-a comportat ca o mare sportivă, după cum aprecia antrenorul principal al echipei noastre, Bela Kăroli ; cu un punctaj total de 38,95 ea se află pe poziția a treia după exercițiile impuse, dar foarte important in cazul ei este tocmai unul din cele 10 comandamente ale gimnasticii formulate de un vestit specialist japonez (dr. Kaneko, azi vicepreședinte al F.I.G.): la antrenament și în competiție, gimnastul trebuie să se întreacă în primul rind cu sine însuși...Revenind la întrecerile din grupa a treia, să spunem că publicul a a- plaudat cu deplină mulțumire modul cum a fost notată o sportivă româncă abia la. ultimul aparat, la paralele, atunci cînd micuța Emiliă Eberle — o nouă stea a gimnasticii noastre, lansată de Bela Karoli — a fost răsplătită cu 9,90.în fața exercițiilor liber alese din concursul pe echipe, care se vor desfășura joi, echipa noastră este decisă să aducă noi satisfacții iubitorilor gimnasticii din țara noastră.
Valeriu MIRONESCU

Strasbourg.
irDupă desfășurarea exercițiilor impuse, pe primul loc in clasament se află U.R.S.S. (194,00 puncte), urmată de România (192,25 p), R.D. Germană (191,10 p). La individual compus, după „impuse" conduc sovieticele Maria Filatova și Natalia Sa- poșnikova (ambele cu cite 39,10 puncte). urmate de Nadia Comăneci (38.95 p). Elena Muhina (U.R.S.S.) (38,90 p), Emilia Eberle (38,80 p).

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație
ATENȚIE LA CEAȚĂ IUn fenomen meteorologic specific acestor zile este ceața, cu deosebire în primele ore ale dimineții, și către seară, durata ei prelungin- du-se uneori în cursul nopții. Zonele favorabile formării ceții pe șosele sint porțiunile aprppiate de cursurile rîurilor și apelor stătătoare, precum și traseele din păduri. Șoferii trebuie să țină seama nu numai de diminuarea — adeseori considerabilă — a vizibilității, ci și de umezeala pe care ceața o creează pe partea carosabilă a drumurilor, ceea ce reduce aderența pneurilor la sol.Conducătorii auto care ignoră particularitățile de deplasare impuse de ceață periclitează siguranța circulației. Recent, pe șoseaua Oradea — Arad, șoferul de pe autocamionul 21—BH—714 s-a angajat într-o depășire, în condițiile in care vizibilitatea era sub 30 metri, din pricina ceții, și pe șosea se formase mizgă. Urmarea : s-a tamponat cu un autovehicul ce venea in sens opus. Conducătorul auto imprudent și un pasager aflat în cabină șV-au pierdut viața.Din păcate, acest accident nu este un caz izolat. în perioadele de ceață s-au produs mai multe accidente, din cauza subaprecierii de către unii șoferi a reducerii vizibilității și din cauza umidității șoselei, neluării măsurilor de prevenire. Principalele cauze ale accidentelor respective au fost depășirile hazardate, tamponarea de vehicule staționate pe drum, lovirea pietonilor sau a bicicliștilor și căruțașilor neobservați la timp.

Convorbiri româno - birmanezeLa București au avut loc, marți, convorbiri intre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, general brigadier Myint Maung.Au fost discutate aspecte privind stadiul actual șl posibilitățile de promovare a relațiilor româno-birmane pe plan politic, economic, tehnic, cultural, de lărgire a schimburilor comerciale. S-au abordat, totodată, unele probleme ale vieții internaționale.
Adunare festivă cu prilejul Zilei Națiunilor Unite 
și al Zilei mondiale de informare asupra dezvoltăriiCu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei Națiunilor Unite și a Zilei mondiale de informare asupra dezvoltării, marți, la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc o adunare festivă, organizată de Asociația Română pentru Națiunile Unite — Anurom.în deschiderea adunării, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, Abdel Salam Dajani, a dat citire mesajului adresat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim,

Așadar, reprezentativa noastră de fotbal debutează în preliminariile campionatului european interțări. Primul meci din grupa a IlI-a s-a și disputat, cu cîtva timp în urmă, oaspeții noștri fiind înfrînți acasă (1—2) de echipa Spaniei (a patra componentă a grupei fiind Cipru).Firesc, tricolorii noștri nu pot viza decît victoria — care să le păstreze șansa pe mai departe (în 15 noiembrie vor juca la Valencia, cu Spania, urmînd ca în anul viitor să susțină celelalte patru partide). Pentru că evoluează pe teren propriu, pentru că tradiția întîlnirilor directe este în general in avantajul lor, pentru că sint bine pregătiți și sînt uniți, pentru că orice echipă reprezentativă trebuie să lupte cu toată ardoarea pentru prestigiul sportului românesc — tricolorii au posibilitatea și îndatorirea' «ă realizeze un joc bun și victoria in fața formației Iugoslaviei.E drept, după cum se știe, accidentările survenite în serie au ridicat o seamă de impedimente în fața conducerii tehnice a echipei naționale. Este evident insă că Ștefan Covaci, împreună cu antrenorii C.Cernăianu și Gh. Constantin au alcătuit pină la urmă cel mai bun „unsprezece" posibil. Spunem astfel fiindcă, după opinia noastră, Răducanu, Anghelini, Ștefănescu, Sameș, Vigu, Romilă, Boltim, lordănescu, Crișan, Dobrin și Doru Nicolae sînt — in condițiile arătate r- cei mai b.uijL.pe„peș.turjje lor, iar Lung, Sătmăreanu. Grigore, Koller, Iovănescu, Radu II și Mareei Răducanu prezintă garanția unor re-
„Dctciada" - 
ediția a Il-aLa 5 noiembrie se va da startul în cea de-a II-a ediție, de iarnă, a competiției sportive naționale „Da- ciada". In toate județele țării vor avea loc in această zi ample serbări și demonstrații sportive în aer liber și in săli, urmate de întreceri de masă și de performanță în asociații și cluburi.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe timp de ceață se recomandă șoferilor să circule cu viteză moderată, cu atenție și prudență sporite, să aprindă faza de întîlnire a luminii farurilor, să efectueze depășiri numai dacă sînt absolut necesare și numai după o asigurare certă. în cazurile in care vizibilitatea scade simțitor, sînt recomandabile întreruperea deplasării în prima localitate sau parcarea pe un loc de refugiu. Șoferilor începători, în mod deosebit amatorilor, bicicliștilor și motocicliștilor, li se recomandă să nu plece la drum cînd este ceață, pentru a evita accidentele.
URMĂRILE TRAGICE 

ALE OBOSELII LA VOLANUnul dintre factorii cu efecte nocive directe asupra securității circulației rutiere este conducerea autovehiculului de către șoferi aflați in stare avansată de oboseală. Căci s-a dovedit cu prisosință : oboseala diminuează considerabil reflexele, slăbește atenția; reduce simțul de observație și de apreciere a distanțelor.Combaterea oboselii începe odată cu plecarea la drum. Cu alte cuvinte, șoferul trebuie să fie odihnit. Pe parcurs, la anumite intervale de timp, este necesară cite o oprire pentru relaxare, intrucît și cel mai experimentat șofer obosește după multe ore de conducere neîntreruptă a mașinii. Porțiunile monotone de șosea, cerul închis, ceața, ploaia, mersul pe întuneric obosesc, slăbesc atenția și reflexele, predispun la to-

La convorbiri au luat parte Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe.Au participat dr. Maung Maung Aung, ambasadorul Birmaniei la București, alte persoane oficiale birmane.în aceeași zi, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a oferit un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.(Agerpres)

cu prilejul Zilei Națiunilor Unite. Alexandru Bălăci, președintele Anurom, și Maria Groza, "vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, au relevat, apoi, în alocuțiunile lor, necesitatea creșterii rolului Națiunilor Unite in promovarea idealurilor de pace, libertate și progres ale popoarelor.Au participat Jean Livescu, președintele Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.

zerve la care se poate apela cu nădejde în orice moment.Rămine ca și publicul care va lua azi drumul stadionului Steaua să manifeste răbdarea, Înțelegerea și încrederea atît de necesare celor ce ne reprezintă în teren. A-i înconjura pe tricolori cu căldura noastră, a-i încuraja susținut și la bine și la greu, respectînd în același timp partenerul de joc și pe arbitri — iată ce ni se cere, celor din tribune, astăzi, ca și altădată. Să sperăm că așa va fi 1
G. MITROIPartida va începe la ora 15.Formația probabilă a Iugoslaviei (în ordinea numerelor de pe tricou) va fi următoarea ; Borota, Mujinici, Hagiadici, Trifunovici, Stoikovici, Suriac, Zungul, Turkov, Halilhogicl, V. Petrovici, Susici.Arbitri : Ricardo Latanzi, ajutat de V. Benedetti și G. Menegalli (toți din Italia).Observator din partea U.E.F.A. : Sandor Bares (Ungaria).

AIn cîteva rînduri® După o zi de repaus, competiția internațională feminină de handbal pentru „Trofeul Carpați" a fost reluată în Sala sporturilor din Brăila cu meciurile etapei a patra, în care s-au înregistrat următoarele rezultate : U.R.S.S. — România (B) 22—8(10—4) ; Ungaria — Iugoslavia 17—15 (10—7) ; R. D. Germană — România(A) 24—14 (14—5). Turneul continuă astăzi, cind sint programate următoarele partide : Ungaria — România(B) ; R.D. Germană — Iugoslavia și România (A) — U.R.S.S.• Finalele campionatelor naționale și ale „Daciadei" la box au programat ieri, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală alte două gale.Astăzi se vor desfășura tot două reuniuni, programate la orele 14, și, respectiv, 19.
ropeală și chiar somn pe omul de Ia volan. De aceea, in astfel de împrejurări se impun opriri mai frecvente.într-una \ din serile trecute, pe autostrada Jfeucurești-Pitești, șoferul unui microbuz in care se afla o echipă de filmare a intrat intr-un autocamion care circula înaintea sa, provocînd un accident deosebit de tragic, soldat cu 6 morți. Și-au pierdut. astfel, viața regizorul de film Cezar Grigoriu, operatorul Gore Io- nescu și alți patru pasageri. Cercetările efectuate pină acum au ajuns la constatarea că șoferul microbuzului a circulat cu viteză ridicată, iar in momentele premergătoare ciocnirii ațipise la volan. Acest accident cu consecințe grave scoate în evidență încă o dată oportunitatea prevenirii de către șoferi a stărilor de oboseală în timpul conducerii autovehiculelor.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 23 octombrie. In țari : in sudul 
țării vremea va fi în general frumoasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii slabe, 
în celelalte regiuni cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate șî, local, vor 
cădea burnițe și ploi. în zona de munte 
precipitațiile vor fi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări în 
zona de rnunte^’ predominînd din sec
torul vestic. Temperaturile vor conti
nua să crească ușor la începutul inter
valului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade, mai ridicate în pri
ma zi. Izolat brumă. Dimineața, local, 
ceață. In București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea. Tendință de oloaie spre 
sfîrșitul intervalului. Vînt slab pină la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Dimineața, ceață slabă.

Cronica zileiMarți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Federale a Cooperativelor Agricole din R.S.F. Iugoslavia, condusă de Stoian Milen- kovici, președintele uniunii, care, la invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, face o vizită de documentare și schimb de experiență in țara noastră.
★Teatrul „Royal Exchange* din Manchester, care ne vizitează țara in cadrul programului de schimburi culturale dintre România și Marea Bri- tanie, și-a Început turneul cu un spectacol de gală prezentat, marți seara, în sala mică a Teatrului Național „I. L. Caragiale", sub auspiciile Consiliului Culturii șl Educației Socialiste.La spectacolul de gală au asistat Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Asociației de prietenie România—Marea Britanie, personalități ale vieții artistice, alți oameni de cultură, un numeros public.Erau de față Reginald Louis Se- condă, ambasadorul Marii Britanii la București, alți membri ai corpului diplomatic.
★Marți au fost inaugurate în Capitală „Zilele filmului mexican" cu lung-metrajul artistic „Canoa", inspirat din actualitatea vieții satului mexican. Au participat Ion Găletea- nu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public. Au fost de față membri ai Ambasadei Mexicului la București, precum și alți membri ai corpului diplomatic.

A fi econom - 
în folosul propriu, 

al dezvoltării 
economiei naționale
(Urmare din pag. I)zintă numeroase avantaje pentm depunători : garanția statului, secretul operațiunilor, imprescriptibilitatea depunerilor, primirea de dobinzi și ciștigurl, comoditate în efectuarea diferitelor operații, retragerea la cerere. în .același timp depunerea economiilor la C.E.C. constituie o modalitate de îmbinare a intereselor personale cu cele generale ale societății : dacă, așa cum spuneam, fiecare depunător la C.E.C. are avantaje imediate, depunerea la C.E.C. constituie un proces prin care o parte din resursele bănești temporar disponibile ale populației sînt folosite tot in interesul populației în special prin acordarea de credite. Astfel, numai de la 1 ianuarie 1976 și pină în prezent. Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat a- proape 250 000 de împrumuturi în sumă de peste 12 miliarde lei, soldul creditelor la 30 septembrie a.c. ridi- cîndu-se la aproape 23,5 miliarde lei. De asemenea, diferența dintre soldul general al depunerilor la C.E.C. și soldul creditelor acordate populației este folosită de statul nostru pentru creditarea economiei naționale. Astfel, acțiunea de economisire la C.E.C. prezintă un aspect major din punct de vedere economic, deoarece prin acest mecanism resursele temporar disponibile ale populației, in loc să ia drumul unei imobilizări sterile, se transformă în elemente ale fondului național de dezvoltare economico-socială a țării, contribuind astfel la creșterea in ritm rapid a economiei naționale, a venitului național și prin aceasta a nivelului de trai al intregii populații.Este momentul, acum, la inaugurarea „Săptăminii economiei", să reamintim că spiritul de economic se formează, se educă încă din cea mai fragedă vîrstă. La aceasta trebuie să contribuie din plin atît familia cît și școala prin mijloacele specifice ce le stau la îndemînă. Totodată, C.E.C.-ul participă la această acțiune educativă prin găsirea unor forme noi și cît mai atractive pentru formarea și dezvoltarea spiritului de economie la tineri, cei care mîine vor fi chemați să gospodărească cu maximum de chibzuință, la rîndul lor, nu numai bunurile personale, ci și cele ale obștii, în calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Iată de ce este necesar ca, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să declarăm război oricăror forme de risipă pentru că „...orice risipă diminuează venitul național, bogăția națională, iar orice economie face să crească forța economică, avuția socialistă a poporului nostru". Acest adevăr al economiei noastre naționale este pe deplin valabil și pentru fiecare cetățean al țării, pentru bunăstarea fiecăruia. în aceste condiții, spiritul de economie trebuie să pătrundă profund în conștiința oamenilor muncii, ca o cerință a eticii comuniste, iar economisirea, sub toate aspectele ei pozitive, să reprezinte a- devărată acțiune de masă. Pentru a răspunde acestui deziderat și pentru a veni in intimpinarea cerințelor oamenilor muncii, Casa de Economii și Consemnațiuni diversifică formele de economisire pe care le pune la dispoziția populației, extinde rețeaua de unități și se preocupă permanent de îmbunătățirea pregătirii personalului său, pentru a oferi depunătorilor servicii cît mai competente și mai operative. Aceasta cu atît mai mult cu cit, ca urmare a hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a Rartidului din decembrie 1977. privind creșterea suplimentară a producției materiale și a venitulfti național. cit si ale veniturilor populației, acțiunile de economisire vor cunoaște, firesc, o nouă amplificare.

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE DEDICATE ZILEI 

ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIAMOSCOVA 24 (Agerpres). — La sediul ambasadei țării noastre din Moscova a fost organizată o gală de filme cu tematică militară. De asemenea, a fost prezentată o expoziție fotodocumentară dedicată evenimentului.Au participat general de armată I.G. Pavlovski, adjunct al ministrului apărării al U.R.S.S., alți generali și ofițeri superiori sovietici, funcționari din M.A.E. al U.R.S.S., membri ai conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, precum și atașați militari străini acreditați in U.R.S.S.Cu acest prilej, atașatul militar, aero și naval român, general-maior Gheorghe Dinculescu, a vorbit despre semnificația evenimentului, a înfățișat dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre România s> U.R.S.S., a evocat frăția de arme româno-sovietică.Atașatul militar român a avut o Întîlnire prietenească cu partlcipanțil la cursul superior de perfecționare a ofițerilor Armatei Sovietice din garnizoana Solnecinogorsk.BUDAPESTA. — Atașatul militar șl aero român la Budapesta, colonel loan Pușcaș, a depus marți, la Cimitirul eroilor români din Rakosli- get, căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei, o coroană de flori. Au fost de față ofițeri superiori ai armatei ungare. în saloanele ambasadei a avut loc o gală de filme. Au participat general-maior Pal Kovacs, adjunct al ministrului apărării naționale al R.P. Ungare, generali și ofițeri superiori.HANOI. — La clubul internațional din Hanoi a avut loc o gală de filme românești. Au participat general-maior Vu Xuan Chiem. adjunctul ministrului apărării naționale, Hoang Luong, adjunct al ministrului afacerilor externe, ofițeri superiori din armata populară vietnameză, alte oficialități vietnameze.

u.r.s.s. Electronica - în uzine
și pe ogoare...Există la Kiev un loc unde halatele albe sînt omniprezente, un loc compus dintr-un șir de clădiri cu mai multe etaje, in ale căror încăperi se revarsă, peste ordinea și curățenia de laborator farmaceutic, o lumină albă, odihnitoare, mereu de aceeași intensitate. Iar jos, în curte, își răsfiră crengile o livadă de meri și peri, întreținută în mod exemplar, cu care s-ar putea mîndri orice po- micultor. Nu, nu ne aflăm nici într-o instituție de-îngrijire a sănătății, nici într-o casă de odihnă. ci într-o uzină, una dintre numeroasele întreprinderi cu ale cărei realizări se mîn- dresc oamenii sovietici acum, în preajma sărbătorii Marelui Octombrie. Fiindcă așa se înfățișează vizitatorului Uzina de aparate de măsură și control din Kiev — citadelă de frunte a electronicii sovietice, ale cărei produse sînt cunoscute și apreciate în aproape 40 de țări.Uzina a luat naștere în urmă cu patru decenii, pornind de la cîteva ateliere modeste pentru aparate de uz didactic ; astăzi, după cum ne-au împărtă- șit-o cu mîndrie gazdele, uzina este în același timp centru de studii și omologări. Se fabrică aici aparate electronice de măsură și control, motoare electrice speciale, de precizie, instalații complexe pentru automatizarea întreprinderilor, pentru comanda unor sisteme ale hidrocentralelor și ecluzelor etc. Datorită hărniciei și priceperii colectivului său. cincinal de cincinal și chiar an de an producția uzinei a înregistrat sporuri însemnate, paralel cu creșteri ale productivității muncii. Tot mai multe aparate se dovedesc, la probele de fiabilitate, apte să primească ștampila specială a „calității ireproșabile" încă de la primele testări. Cum au fost posibile aceste înfăptuiri ?

— Mai intii, printr-o organizare 
științifică a întregului ciclu — ne-a răspuns tovarășul Piotr An- dreici Șilo, directorul uzinei, un om a cărui viață se împletește strîns, de peste trei decenii, cu destinele întreprinderii. Orice produs — a continuat interlocutorul — trece la noi 
prin șase faze obligatorii, de la stu- 
diu și proiectare pină la probele de 
fiabilitate. Totul se calculează și se 
verifică minuțios și aproape întreaga 
activitate a uzinei este programată 
prin computer. Dar ce nu se poate 
programa este, firește, creația omu
lui ; aici au cuvîntul munca, pregă
tirea superioară și chiar imaginația 
— oricit aȚ părea de paradoxal, un 
electronist are nevoie și de așa ceva. 
De aceea, vă veți convinge, acordăm 
toată atenția pregătirii cadrelor noas
tre, instruirii lor. ca și condițiilor de 
viață și de odihnă.Așa se explică, desigur, între altele, crearea contorului inductiv (pentru care autorii lui au primit Premiul de Stat) sau realizarea complexelor de aparate cu citire optică, capabile să ofere „servicii" pentru care înainte era necesar un întreg laborator. Drumul spre asemenea performanțe trece însă prin calificare superioară (colectivul uzinei este compus în exclusivitate din oameni cu studii medii de specialitate și superioare). prin stăruința, prin efortul statornic de a depăși mîine re

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

PEKIN. — O gală a filmului românesc, o expoziție de carte șl o fo- toexpozlție documentară privind aspecte din viața și activitatea armatei române au fost organizate la Pekin. La manifestări au luat parte Yang Yung, membru al C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, alte persoane oficiale, ofițeri superiori, ziariști. Au fost, de asemenea, prezenți atașați militari acreditați la Pekin.PRAGA. — La ambasada țării noastre din Cehoslovacia au fost organizate o gală de filme și o expoziție de fotografii. Au participat ge- neral-locotenent Jaroslav Matusek, locțiitor al ministrului apărării naționale al R.S. Cehoslovace, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori.CAIRO. — O gală de filme șl o expoziție fotodocumentară au fost organizate la Cairo. Au participat adjunctul ministrului apărării al R.A. Egipt, generalul maior Mohamed Adel Ahmed Aii, alți ofițeri superiori.LONDRA. — în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Armatei Republicii Socialiste România, atașatul militar, aero și naval al țării noastre la Londra, colonel Cornel Popa, a organizat în saloanele ambasadei o gală de filme și o fotoexpoziție. Au participat generali, amirali și ofițeri superiori britanici.TEHERAN. — Atașatul militar, aero și naval român la Teheran, colonel Vasile Olaru, a organizat o gală de filme și o expoziție documentară. Au participat generali și ofițeri superiori ai Armatei imperiale iraniene.ANKARA. — Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România, atașatul militar, aero și naval român la Ankara, colonelul Stan Vlădescu, a organizat o gală de filme românești și o expoziție de fotografii. Au participat generali, amirali și ofițeri superiori ai armatei turce.

zultatele de azi (mărturie stăteau pretutindeni, în toate secțiile, panourile ce consemnau la zi rezultatele întrecerii socialiste, nivelul calității produselor etc.). „Continuăm 
să învățăm și acum, după ce prac
ticăm deja meseria — ne spunea, in secția montaj, Igor Kliuciko, la cei 27 de ani ai săi șef de atelier. Prac
tic, fiecare om e încadrat intr-o for
mă de invățămînt ori de perfecțio
nare profesională. Numai așa putem 
fi în pas cu progresul electronicii, 
care solicită din zi in zi tot mai 
multe cunoștințe". O precizare, credem, elocventă pentru complexitatea muncii într-o astfel de uzină : pentru produsele create aici se folosesc circa 130 000 tipuri de piese.Cum trăiesc muncitorii și tehnicienii uzinei ? Ce posibilități au pentru odihnă, pentru petrecerea timpului liber, ei și familiile lor ? Am reținut, dintr-o convorbire la comitetul sindicatului, că există preocupări pentru satisfacerea doleanțelor unor familii de a se muta in locuințe mat potrivite numărului membrilor familiei, cu dotări superioare, sau mai aproape de locul de muncă. Uzina dispune, de asemenea, de o casă a culturii, cu două săli a cîte 750 de locuri, o cantină cu 1 600 de locuri și un număr de grădinițe și creșe pentru toți copiii familiilor din uzină. Li se adaugă, pentru timpul liber și concediu, bazele de odihnă de pe malul Niprului, un sanatoriu cu 75 de locuri la mare, în Crimeea, și o tabără de pionieri cu 320 de locuri, deschisă atît în vacanța de iarnă, cît și în cea de vară....Porți larg deschise culturii și progresului, posibilități de instruire și perfecționare. Intr-o citadelă a electronicii, asemenea condiții par, desigur, pe cît de necesare, pe atît de obișnuite. La oraș, e- lectronica este, de bună seamă, la ea acasă. Dar la țară ? Vizitînd colhozul „Mironovka", la peste o sută de kilometri de Kiev, consemnînd, la noul sediu, date despre producția de grîu și de lapte, despre furaje, și despre cele 6 000 de cornute ori in- grășarea celor 10 006 de porci, reporterul a sesizat deodată zumzetul, atît de familiar în orice redacție, al teleimprimatorului. Și ceea ce se auzea era, intr-adevăr, un telex. Nu era însă o prezență singulară a e- lectronlcii ; de alături, din încăperea stației de dispecerat prevăzută cu o fereastră ciclopică, aidoma unui stu- diou de înregistrare, se ținea legătura prin radio cu formațiile de mecanizatori răspîndite pe cele peste 6 000 de hectare de pămînt arabil ale colhozului. După o asemenea „prezentare" nu mai surprinde, desigur, faptul că „zestrea electronică" a colhozului include o centrală telefonică proprie, cu 200 de numere, și că In viitorul apropiat urmează a-și face apariția și un calculator.Electronica — o prezență din zi în zi mai firească atît la orașe, cit și la sate. Semnificind, pretutindeni, efortul consacrat cunoașterii și perfecționării, străduința statornică de a obține azi rezultate mai bune ca ieri și mîine — ca astăzi.

Dinu POPESCU

• TURBINE EOLIENE. Utilizarea forței vîntului pentru obținerea de energie ciștigă tot mai mult teren. Autoritățile din Olanda, țară cu o recunoscută tradiție a morilor de vînt. au avizat lansarea unui program de cercetări ce prevede construirea și experimentarea unor așa-numite „turbine eoliene". Functlonînd pe principii asemănătoare clasicei mori de vînt, aceste turbine — concepute ca niște imense construcții metalice — vor fi dotate cu palete de aproape 50 m lungime. E vorba de două prototipuri, una cu ax orizontal, aducind a elice de avion, alta cu ax vertical (in imaginea alăturată). Potrivit studiilor, 5 000 de „turbine eoliene" ar putea să furnizeze o cantitate de energie echivalentă cu 20 la sută din totalul ce sc produce în prezent in Olanda.

® IMUNITATEA 
PLANTELOR. Potrivit unw estimări, pagubele provocate cerealelor de insectele dăunătoare și plantele-parazit s-ar ridica anual la circa 1'3 din tot ce se recoltează în întreaga lume. Mijloacele uzuale de combatere a dușmanilor plantelor sint, se știe, insecticidele și ierbi- cidele. Cercetările au dovedit insă că acestea, folosite excesiv. afectează intr-un fel sau altul calitatea mediului natural. Atenția se îndreaptă de aceea tot mai mult spre găsirea în locul mijloacelor chimice a unor alternative naturale. Punctul de pornire al cercetărilor In acest

sens l-a constituit constatarea că mal toate plantele manifestă o capacitate de imunitate. Atacate, ele produc niște substanțe numite fitoalexîne, ce acționează ca un fel de antibiotice naturale in combaterea eventualelor boli. Preocupați în mod deosebit de această problemă, cercetătorii japonezi afirmă că este posibil ca, găsindu-se metodele prin care să se sporească concentrația de fitoalexină. să se confere plantelor rezistenta necesară pentru a face fată atacului paraziților.
• „SFINȚI"... DE 

CINCI DOLARI. In -^a tuturor posibilităților" este...

posibil chiar și să dobîn- dești titlul de sfint. Oricit ar părea de ciudat, aceasta este oferta adresată adepților săi de una din numeroasele secte a- mericane, denumită „a vieții universale". Intr-adevăr, contra sumei de 5 dolari trimisă prin mandat, secta acordă persoanei respective dreptul de a utiliza cuvîntul „sfîntul" înaintea prenumelui său... Aceeași sectă a- cordă și titlul de „doctor in teologie", ce-i drept, contra unei sume mai mari, de 100 dolari. Nu se precizează cîți amatori au răspuns pină acum a- cestor oferte atrăgătoare. Cert este însă că secta respectivă, ca și numeroasele ei „surate", nu duce lipsă de fonduri, bu- siness-ul credulității dovedin- du-se a fi unul din cele mai profitabile.

• UN ATENTAT LA 
FIECARE PATRU ORE. în 1977, în Italia s-au înregistrat un atentat la fiecare 4 ore și un asasinat la fiecare 11 zile, se arată în statistici oficiale publicate de Ministerul de Interne al acestei țări. Au fost puse la cale 1600 de atentate împotriva sediilor partidelor po- , litice, sindicatelor, cazărmilor etc., precum și 553 de atacuri împotriva persoanelor. soldate cu 31 victime. Statisticile precizează că, practic, in fiecare an numărul acestor atacuri și atentate s-a dublat.

• SĂNĂTATEA ÎNA
INTE DE TOATE... într un fel, Spania pare să facă excepție de la actuala ofensivă contra fumatului, generalizată de acum

în numeroase țări ale lumii. Continuă să se fumeze In magazine, in spitale, chiar și în stațiile de benzină. Pe pachetele de țigări nu figurează avertismente asupra pericolelor tutunului, cum e acum deja o practică în diverse țări. Televiziunea, ca și mari panouri stradale fac în continuare reclamă țigărilor. Spaniolii nu erau considerați a fi mari amatori ai tutunului, dar de la un timp s-a constatat o răspindire tot mai accelerată a practicii fumatului, mai ales în rindul tinerilor. în aceste condiții, oficialitățile din domeniul sănătății apreciază cal utilă inițierea unei intense campanii contra fumatului : pentru început se prevede publicarea a circa 750 000 de broșuri incri- minînd acest mare dușman al sănătății omului, ele urmînd să fie distribuite în întreaga țară.
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Pe agenda Conferinței generale a UNESCO

Probleme majore ale lumii contemporanePARIS 24 (Agerpres). — La 24 octombrie s-au deschis la Paris lucrările celei de-a XX-a sesiuni a Conferinței generale a Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură.La lucrări participă delegații din 151 de țări membre, precum și reprezentanți ai unui mare număr de organizații Internaționale din sistemul O.N.U., organizații neguvernamentale cu profil științific și cultural. Din țara noastră participă o delegație condusă de tovarășul Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.Plenara șl comisiile de specialitate ale conferinței vor examina și adopta hotărîri și recomandări in legătură cu cele peste 70 de puncte înscrise pe ordinea de zi.Conferința generală a UNESCO Iși concentrează atenția în special a- supra unor probleme majore care preocupă omenirea, între acestea figuring : rolul UNESCO în apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, dezarmarea generală, și in primul rînd dezarmarea nucleară ; contri
Cu prilejul deschiderii „Săptămînii mondiale 

a dezarmării" la O. N. U.

România reafirmă necesitatea unor acțiuni 
concrete pentru încetarea cursei înarmărilorNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — De la trimisul special, Nicolae Plopeanu : La 24 octombrie. Ziua Națiunilor Unite, la New York a avut loc ședința Comitetului nr. 1 pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U., prin care s-a marcat începerea „Săptămînii mondiale a dezarmării".Intr-un mesa] adresat cu acest prilej, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, subliniază că Ziua Națiunilor Unite a căpătat în 1978 o nouă dimensiune prin hotărîrea sesiunii speciale a Adunării Generale consacrată dezarmării de a se desfășura 6 „Săptămînă mondială a dezarmării" cu începere de la 24 octombrie. „Hotărîrea reflectă îngrijorarea statelor membre pentru faptul că ne aflăm încă departe de înfăptuirea unuia din țelurile principale ale organizației — făurirea structurii unei păci trainice. Mal mult declt atît, cursa înarmărilor se accelerează, stocurile de arme nucleare cresc, Iar mijloacele de transportare a acestora se perfecționează. La rin- dul lor, armele convenționale se înnoiesc continuu. Suma de 400 miliarde dolari cheltuit! anual pentru înarmări exprimă numai parțial povara economică, socială șl politică a acestui fenomen. în pericol este însăși existența vieții pe planeta noastră" — se relevă în mesaj.Președintele Adunării Generale, Indalecio Lievano, a adresat, de a- semenea, un mesaj în care se subliniază rolul vital al sprijinului opiniei publice mondiale pentru stoparea cursei Înarmărilor și înfăptuirea dezarmării.„Proclamind o «Săptămînă mondială a dezarmării», recenta sesiune specială a Adunării Generale a pus in evidență faptul devenit certitudine că dezarmarea este de interes universal, că toate statele și popoarele

Știința și tehnica-in slujba dezvoltării tuturor statelor!
PE MARGINEA CONFERINȚEI DE LA GENEVA PRIVIND ELABORAREA UNUI COD INTERNAȚIONAL DE CONDUITĂ PENTRU TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE

în țârlle cu un înalt grad de dezvoltare, procesele de 
producție sînt în mâsurâ tot mai mare dirijate automat 

de la pupitrul de comandâ...

...în timp ce pe întinse zone ale globului se mai folosesc 
încâ mi|loace „tehnice" ancestrale, cum ar fi plugul 

de lemn.„Problematica Conferinței de la Geneva a Națiunilor Unite privind elaborarea unui cod internațional de conduită pentru transferul de tehnologie constituie unul din principalele aspecte ale noii ordini economice internaționale, avînd un puternic impact politic" — sublinia, zilele trecute, agenția Franoe Presse.Intr-adevăr, actuala Conferință de la Palatul Națiunilor se înscrie pe linia acțiunilor de mare amploare întreprinse de O.N.U. și organismele sale specializate pentru a crea un nou cadru economic și politic internațional, in

măsură să asigure accelerarea progresului țărilor rămase în urmă, să contribuie la lichidarea subdezvoltării și a decalajelor economice dintre state, cu Întregul lor cortegiu de -fenomene anacronice și nefaste, care periclitează pacea și viitorul întregii umanități.Sub reflectorul dezbaterilor se află date statistice centralizate in înseși dosarele conferinței, care pun in lumină flagrante discrepanțe și inechități intre statele industrializate și cele în curs de dezvoltare.

Ca urmare a vechii ordini 
economice, între țările avan
sate și țările în curs de dez
voltare persistă uriașe deca
laje pe plan științific și tehno
logic.

• CHELTUIELILE PENTRU 
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
sînt de aproape 50 de ori 
mai mari în țările industriali
zate față de țările în curs de 
dezvoltare, deși acestea din 
urmă cuprind peste două 
treimi din omenire.

Această situație profund nedreaptă este rezultatul unei îndelungate dezvoltări istorice, Îndeosebi al politicii imperialiste și colonialiste, bazate pe inegalitate, asuprire și spoliere. In același timp, decalajele tehnologice 

buția organizației la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, la realizarea securității șl cooperării în Europa ; principiile fundamentale ale folosirii mijloacelor de informare în scopul întăririi păcii, înțelegerii internaționale și al luptei împotriva propagandei de război, rasismului și apartheidului ; contribuția UNESCO la pregătirea și organizarea Conferinței Națiunilor Unite pentru folosirea științei șl tehnologiei în folosul dezvoltării ; promovarea femeilor în viața socială și politică etc. Toată această problematică își găsește reflectarea într-un ansamblu de măsuri înscrise în proiectul de program pentru anii 1979—1980, menit să contribuie la dezvoltarea și intensificarea cooperării în domeniile științei, culturii, educației și informației.

sînt chemate să la parte la eforturile pentru înfăptuirea el, că O.N.U. constituie cadrul cel mal adecvat și reprezentativ în acest scop" — a spus reprezentantul român, ambasadorul Constantin Ene. De aceea, sensul pe care II dă România „Săptămînii dezarmării" este acela al chemării la acțiune, al necesității intensificării luptei unite a tuturor guvernelor, a tuturor forțelor progresiste pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară.în încheiere, vorbitorul a exprimat hotărîrea țării noastre de a acționa în continuare, cu toată energia, alături de celelalte state, pentru determinarea unui curs nou șl a unor rezultate concrete în domeniul dezarmării, pentru făurirea unei lumi a colaborării, din care să fie eliminate forța și amenințarea cu forța. In care toate resursele să poată fi consacrate propășirii fiecărei națiuni, progresului și civilizației umane.Au mal luat cuvîntul reprezentanții Burundi, Indoneziei, Ungariei, Maltei, Mongoliei, Suediei, Ghanei, Bangladesh, R.F. Germania, Sri Lanka, Italiei șl Arabiei Saudite.Comitetul nr. X a adoptat o rezoluție In care exprimă serioasa Îngrijorare față de continuarea cursei înarmărilor și invită guvernele tuturor țărilor să întreprindă acțiuni menite să înfățișeze pericolul cursei înarmărilor, să propage necesitatea încetării acesteia.
★Marți seara a avut loc tradiționalul concert organizat cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, Concertul a fost susținut de Orchestra simfonică a- mericană, avînd ca solistă pe Elena Obrazțova (U.R.S.S.). Au fost interpretate lucrări de Dukas, Schubert și George Enescu. Au participat reprezentanți ai celor 150 de state membre ale O.N.U.

La antipozii tehnicii

DECALAJE TEHNOLOGICE
• 90 LA SUTA din cerce

tarea științifică și tehnologică 
efectuată pe plan mondial 
este concentrată în țările in
dustrializate ; numai 14 LA 
SUTA din totalul oamenilor 
de știință din lume lucrează 
în țările în curs de dezvoltare.

• Tn țările dezvoltate se 
înregistrează, în fiecare an, 
circa 1 000 DE INVENȚII la 
1 000 000 de locuitori, față

continuă să-și accentueze anvergura tragică și in zilele noastre, datorită manifestării in forme și pe căile cele mal diverse a neocolonialismului tehnologic, care inchide sau Îngustează accesul majorității statelor lu

Proteste împotriva artelor agresive 

ale rasiștilor de la Salisbury
• Demonstrație în Zambia • O declarație a Organizației 

de solidaritate a popoarelor afro-asiaticeLUSAKA 24 (Agerpres). — în semn de protest față de atacurile barbare ale trupelor rasiste rho- desiene, în localitatea Kitwe, din Zambia, a avut loc marți o mare demonstrație, al cărei participant! au condamnat „actul iresponsabil al autorităților de la Salisbury de a ucide și răni sute de oameni neînar- mați și lipsiți de apărare".CAIRO 24 (Agerpres). — Popoarele din Africa australă sint ferm hotă- rîte să continue lupta împotriva rasismului, apartheidului șl colonialismului, pentru deplina lor eliberare, se spune într-o declarație publicată la Cairo de Organizația de solidaritate a popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.).
ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Raportul prezentat de Kurt Waldheim 
în problema NamibieiNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — în conformitate cu rezoluția din 29 septembrie prin care se aprobă planul Națiunilor Unite pentru Namibia, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a prezentat Consiliului de Securitate un raport asupra stadiului traducerii în viață a prevederilor documentului. El a informat că are in continuare consultări cu părțile implicate și că a trecut la rezolvarea unor probleme administrative legate de organizarea alegerilor sub supravegherea Națiunilor Unite, (recrutarea observatorilor și crearea contingentelor militare ce trebuie trimise in teritoriul sud-vest-african, conform planului). După cum este cunoscut, regimul de la Pretoria a respins insă planul, pregătind unilateral așa-zise alegeri libere, ce ar urma să aibă loc în luna decembrie.Pe de altă parte, Kurt Waldheim a anunțat luni Consiliul de Securitate că nu va prezenta un alt plan cu privire la proce

s.u.a. . Măsuri de 
combatere a inflațieiWASHINGTON 24 (Agerpres). — Președintele Jimmy Carter a semnat decretul privind instituirea unui Consiliu național al productivității muncii — organism guvernamental — în cadrul măsurilor Administrației vizind combaterea fenomenelor inflaționiste. Noul consiliu va coordona programele federale menite să contribuie la sporirea productivității muncii in sectoarele public și privat, între altele, el se va ocupa de probleme privind ameliorarea tehnologiilor, mai buna folosire a cadrelor calificate, a forței de muncă și managementului. „Unul dintre factorii majori care alimentează inflația ii reprezintă slăbirea ritmului de creștere a productivității în țara noastră* — a declarat cu acest prilej președintele Carter.

de maximum 30 în statele 
slab dezvoltate.

• Numărul de cadre cu ca
lificare superioară (la 10 000 
de locuitori) : 112 în ȚĂRILE 
INDUSTRIALIZATE și numai 
5,8 în AFRICA, 22 în ASIA.

• Tn țările industrializate 
urmează STUDII UNIVERSI
TARE de 2,5 ori mai mulți ti
neri decît în țările lumii a 
treia.

mii Ia cuceririle științei șl tehnicii contemporane, contribuie la menținerea In condiții de dominație și dependență a țărilor in curs de dezvoltare.

Documentul subliniază situația deosebit de gravă care s-a creat in Zimbabwe și Namibia, ca urmare a politicii agresive promovate de regimurile rasiste de la Salisbury și Pretoria.WASHINGTON 24 (Agerpres). — Statele Unite au condamnat. Intr-o declarație a Departamentului de Stat, acțiunile agresive Întreprinse de regimul rasist rhodesian împotriva Zambiel. Această escaladare gravă a conflictului — se spune in document — va înăspri atitudinea celorlalte părți și ar putea zădărnici eforturile vizind promovarea unei soluții pașnice. Violențele și suferințele se vor prelungi, în timp ce realizarea unei soluții negociate va fi tot mai greu de atins.

sul dobtndirii Independentei Namibiei și că va continua să considere valabilă inițiativa referitoare la organizarea de alegeri libere, sub supravegherea O.N.U.GABERONES 24 (Agerpres). — „S.W.A.P.O." (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest) va participa Ia alegeri libere in Namibia, întrucît „ele răspund aspirațiilor poporului namlbian", cu condiția ca scrutinul să se desfășoare sub controlul Națiunilor Unite — a declarat la Gaberones, capitala Botswanel. Lucas Pohamba, trezorier al organizației.
„N.A.T.O. se amesteca în treburile interne 

ale Norvegiei1*
— declara ministrul norvegian al apârâriiOSLO 24 (Agerpres). — Ministrul apărării al Norvegiei, Rolf Hansen, l-a acuzat pe comandantul suprem al forțelor N.A.T.O. din Europa de Nord, generalul Peter Whiteley, că se amestecă în treburile interne ale Norvegiei, relatează agenția Reuter. Ministrul norvegian s-a referit la remarca făcută de generalul Whiteley și publicată In ziarul „Aftenposten" că este dezamăgit de bugetul guvernului norvegian în domeniul

„C.E.N.T.O. — o povară pentru Turcia"
Un ziar din Istanbul cere dizolvarea acestui bloc militarANKARA 24 (Agerpres). — Cotidianul „Tercîiman", care apare la Istanbul, a publicat un articol în care subliniază necesitatea dizolvării blocului militar C.E.N.T.O. „La o asemenea concluzie — scrie ziarul — ajung chiar țările membre ale acestui bloc și nu e cltuși de puțin nevoie să se mențină artificial existența a- cestei creații a războiului rece".în această epocă a destinderii internaționale — continuă „Tercîiman"

Obstrucții artificiale 

in calea progresului 

umanității 
Transferul de valori teh- 

nico-științifice este obstruc- i 
ționat, în multe cazuri, de 
costul foarte ridicat al teh
nologiilor, a căror piață 
este controlată de compa
niile transnaționale, pre
cum și de barierele impuse 
de țările capitaliste dezvol
tate.

I
• ȚĂRILE LUMII A TREIA 

trebuie să plătească în me
die între 3—5 MILIARDE 
DOLARI PE AN PENTRU 
IMPORTUL DE MIJLOACE 
TEHNICE DIN ȚĂRILE IN
DUSTRIALIZATE.

• OPT MARI SOCIE
TĂȚI TRANSNAȚIONALE, 
care consumă 35 la sută 
din fondurile alocate de 
lumea capitalistă pentru 
cercetare în industrie, con
trolează în cel mai înalt 
grad piața capitalistă a 
tehnologiei, avînd posibili
tatea să dicteze prețuri ri
dicate de monopol.

• Peste 300 000 DE 
OAMENI DE ȘTIINȚA, IN
GINERI Șl SPECIALIȘTI din 
țările slab dezvoltate au 
căzut VICTIME ALE RACO- 
LAJULUI DE CADRE prac
ticat de marile monopoluri. 
Numai ca urmare a acestui 
fapt, în perioada 1960— 
1972, țările lumii a treia au 
suferit o pierdere netă de 
4,6 MILIARDE DOLARI.

Negocierile tripartiteWASHINGTON 24 (Agerpres). — Reprezentanții egipteni, israelienl și americani, care negociază la Washington proiectul tratatului de pace egipteano-lsraelian, au examinat observațiile făcute de președintele Egiptului asupra unor puncte ale textului acestuia. Potrivit ziarului „Al Ahram", președintele Sadat a cerut să fie aduse „amendamente esențiale" proiectului. Aceste amendamente se referă la „legătura strîn- să care trebuie stabilită între acordul egipteano-israelian și reglementarea globală a conflictului israelo-arab".„Egiptul nu a respins proiectul tratatului egipteano-israelian realizat la Washington" — a declarat în legătură cu cela de mai sus primul ministru egiptean, Mustafa Khalil, precizînd că țara sa are cîteva observații de făcut la proiectul respectiv. Primul ministru egiptean a făcut, de asemenea, cunoscut că 11 va primi pe ambasadorul S.U.A. la Cairo, Hermann Elita, pentru a-1 puna la curent cu observațiile care „se referă la relația dintre viitorul Clsiordanlei șl, respectiv. Gazel și tratatul de pace egipteano-israelian". El a conchis subliniind că „procesul negocierilor avansează normal".Purtătorul de cuvînt al celor trei delegații, George Sherman, a afirmat, la rîndul său, că cererea președintelui Sadat constituie „un demers
Convorbiri irakiano- 

sirieneBAGDAD 24 (Agerpres). — La Bagdad au avut loc convorbiri intre președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, și președintele Siriei, Hafez Al-Assad, care a sosit marți lntr-o vizită în Irak. Convorbirile au fost consacrate situației actuale din lumea arabă și relațiilor bilaterale, informează agenția M.E.N.

apărării pe 1979, care nu corespunde creșterii stabilite de 3 la sută. Totodată, generalul Whiteley a sugerat Norvegiei „să ofere un exemplu pozitiv" atunci cînd bugetul apărării va fi dezbătut, spre sfîrșitul acestui an, în parlamentul țării.Ministrul norvegian a apreciat, precizează Reuter, că generalul Whiteley a comis, astfel, o imixtiune în relațiile dintre guvern și parlamentul Norvegiei.
— C.E.N.T.O. a devenit o povară pentru Turcia, care se pronunță în favoarea dezvoltării relațiilor dintre state, inclusiv cu țările nealiniate.în încheiere, articolul relevă că „zilele blocului C.E.N.T.O. sînt numărate, iar istoria a pronunțat deja sentința. Nu încape Îndoială — opinează „Tercîiman" — că el va Împărtăși soarta celuilalt bloc militar, S.E.A.T.O., care s-a autodizolvat anul trecut".

Pornind de la aceste realități, ți- nirid seama de rolul deosebit de important al științei și tehnologiei în dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări. îndeosebi in accelerarea progresului țărilor in curs de dezvoltare, elaborarea unui cod de conduită privind transferul de tehnologie răspunde unei cerințe esențiale, pentru înfăptuirea căreia militează cu perseverentă țările in curs de dezvoltare, printre care și România.Țara noastră consideră că tehnologia face parte din patrimoniul u- niversal al omenirii, ceea ce conferă tuturor țărilor dreptul natural, legitim de a avea acces la cele mal noi cuceriri ale gindirii și creației umane. Este limpede ca lumina zilei că asigurarea dreptului fiecărui stat de a se bucura pe deplin de înfăptuirile științei și tehnologiei modeme reprezintă o componentă e- sențială a strategiei de lichidare a subdezvoltării. Tocmai in spiritul a-
PRINCIPII Șl OBIECTIVE

în esență, viitorul cod Internațional de conduită privind transferul 
de tehnologie vizează înfăptuirea următoarelor obiective i

— de a facilita șl lărgi fluxul Internațional de tehnologie, In mo
dalități șl condiții echitabile șl rezonabile, intre toate statele, mai ales 
spre și dinspre țările în curs de dezvoltare ;

— de a spori aportul tehnologiei la Identificarea șl soluționarea 
problemelor economice șl sociale ale tuturor statelor, în special ale 
țărilor în curs de dezvoltare, prin Impulsionarea sectoarelor de bază 
ale economiei acestora;

— de a întări capacitatea tuturor statelor, în primul rînd a țărilor 
în curs de dezvoltare, de a Importa, asimila șl adapta tehnici în con
formitate cu nevoile economiei naționale șl condițiile lor concrete 
specifice, în vederea creșterii potențialului tehnico-știlnțlfic al acestora 
șl participării lor mal intense la producția șl schimburile mondiale de 
tehnologie;

— de a ameliora accesul la tehnologie, tn special al țărilor slab 
dezvoltate, prin asigurarea unor prețuri echitabile șl rezonabilei

— de a oslgura stabilirea șl aplicarea pe plăți Internațional a unor 
măsuri în materie de transfer de tehnologie care, țlnînd seama cu 
prioritate de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare, să răspundă, 
totodată, atît Intereselor Importatorilor, cît șl ale exportatorilor de teh
nologie.

Partlcipînd la actuala conferință, România este hotărîtă ca, alături de celelalte țări in curs de dezvoltare, să asigure afirmarea unor norme și principii de conduită în materie de transfer de tehnologie de natură să transforme cuceririle pe plan mondial ale științei și tehnicii Intr-un

de la Washington inormal" in procesul de definitivare a | textului tratatului de pace. Negocie- 1 rile continuă de altfel la Washington, . unde au avut loc intîlniri între I experți, in special militari și econo- l mici, asupra problemelor nerezolvate, abordate în anexele tratatului care I nu au fost încă supuse examinării I guvernelor egiptean și lsraelian.Preambulul și textul proiectului de [ tratat, asupra cărora au căzut de I acord cele trei delegații la sfîrșitul 1 săptămînii trecute — a continuat . purtătorul de cuvtnt — sint in pre- i zent examinate de guvernele israe- I llan șl egiptean.George Sherman a subliniat în in- I cheiere că nu au fost stabilite data | și locul semnării tratatului de pace egipteano-israelian.
Prelungirea 

mandatului forțelor ‘ 
O.N.U. din Sinai | NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).— Consiliul de Securitate a hotărit ] prelungirea cu nouă luni, respectiv | pînă la 24 Iulie 1979, a mandatului forțelor O.N.U. staționate în Sinai. IRezoluția In acest sens a fost adop- I tată cu 12 voturi pentru, două abțineri și o nepartlcipare.

portugalia. Consultări I
In vederea soluționării I

crizei de guvern I
ALVARO CUNHALt I

O importantă deosebită
are realizarea unei înțelegeri 
între toate torțele antifasciste ILISABONA 24 (Agerpres). — Președintele Republicii Portugheze, ge- | neralul Ramalho Eanes, a avut o I nouă rundă de consultări cu liderii • principalelor partide politice, în vederea soluționării crizei guverna- I mentale care durează de aproape trei | luni. înaintea ultimei runde, Ramalho Eanes a convocat Consiliul Revolu- i ției, organ consultativ al președinte- | lui, cu care a analizat problema can- • didaturii unui nou prim-miniștru . însărcinat cu formarea cabinetului.După întrevederea cu președintele • Eanes. secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a declarat I presei că partidul său nu se opune | unei participări la noul guvern. Țara — a spus el — are nevoie de un gu- I vern capabil să rezolve complexele | probleme naționale.Secretarul general al P.C. Portu- I ghez a relevat că o continuare a I politicii cabinetelor precedente nu numai că nu va rezolva criza, dar va I conduce la o ascuțire a acesteia. I Criza guvernamentală — a subliniat Alvaro Cunhal — poate fi rezolvată I pe baza actualei componențe a Adu- I nării Republicii. De aceea, o lmpor- tanță deosebită are realizarea unei I înțelegeri intre toate forțele antifas- I ciste, care se pronunță pentru con- . solldarea regimului democratic, în I primul rînd între socialiști și comu- * niști, care dispun, împreună, de ma- . joritatea absolută In parlament 

cestel viziuni largi șl profund constructive a acționat România in pregătirea actualei Conferințe de la Geneva, aducînd o contribuție efectivă la proiectul de norme și principii ale codului preconizat de țările in curs de dezvoltare. Scopul fundamental al viitorului cod il constituie consacrarea, în forme juridice corespunzătoare, a dreptului tuturor statelor de a avea acces liber și nestingherit, fără nici o barieră sau discriminare, ia cuceririle științei și tehnologiei moderne, pe baza respectării suveranității și independenței naționale, egalității in drepturi a tuturor statelor, indiferent de orîn- duire sau de nivel de dezvoltare e- conomică. In acest sens, Conferința de la Geneva, la care participă reprezentanți din peste 100 de state, este chemată să decidă asupra caracterului obligatoriu al prevederilor codului, cerință susținută cu fermitate de țările în curs de dezvoltare.
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instrument eficace de dezvoltare a tuturor națiunilor, să impulsioneze eforturile pentru eradicarea subdezvoltării și decalajelor dintre state, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale.
Viorel POPESCU
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LA ATENA A APARUT

Volumul „Prozatori 
și poeți români**In Intîmpinurea celei de-a 

60-a aniversări a formării sta
tului național unitar român, cu
noscuta editură ateniană „Dori- fcos" a scos de sub tipar un 
volum de 250 de pagini, intitulat 
„Prozatori și poeți români". An
tologia a fost alcătuită și tra
dusă de scriitorul Menelaos Lu- 
demis, cu ajutorul poeților Di- 
mos Rendis-Ravanis și Lambros 
Zogas. Ea cuprinde schițe, nu
vele, povestiri, fragmente de 
roman, eseuri. De un spațiu im
portant se bucură capodoperele 
poeziei populare. Cea mai mare 
parte a volumului este dedicată 
poeziei românești clasice și con
temporane. Antologia se bucuri 
de o primire călduroasă din 
partea cititorilor greci.

Convorbiri chino—mexi
cane la nivel înalt. Hua Kuo" fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a avut marți convorbiri cu Josă Lopez Portillo, președintele Statelor Unite Mexicane, aflat într-o vizită de stat în R. P. Chineză.

Primire la Belgrad. Ioslp Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, a primit marți pe prințul Charles al Țării Galilor, moștenitorul tronului Marii Britanii, aflat intr-o vizită în Iugoslavia. Au fost evocate relațiile prietenești dintre cele două țări, exprimîndu-se dorința reciprocă de a le dezvolta. A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale.
întrevedere între repre

zentanți ai U.C.I. și P.C.F. Stane Dolanț, secretar al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a avut marți o întrevedere cu Maxime Gremetz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Francez, aflat în vizită la Belgrad. Au fost discutate probleme ale cooperării dintre cele două partide.
C. Vance și-a încheiat vi

zita la Moscova. Secretarul da stat al S.U.A., Cyrus Vance, a părăsit marți Moscova, unde a avut convorbiri in legătură cu încheierea unul nou acord sovieto-american privind limitarea armamentelor strategice o- fensive.
Colaborarea economică 

dintre R.P.D. Coreeană și 
R. D. Germană.La phenian • •- vut loc o convorbire Intre Li Glong Ok, premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, și Hans Reichelt, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, care a condus delegația tării sale la reuniunea Comisiei interguvernamentale a R.P.D, Coreene — R.D. Germane pentru consultări economice și teh- nîco-științifice. Au fost semnate o serie de documente, printre care un protocol de cooperare în domeniul tehnico-științific.

Vizita la Praga a delega
ției P.C. din Grecia. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a primit delegația P.C. din Grecia, condusă de Harilaos Florakis, secretar general al C.C. al partidului. S-a procedat la un schimb de informații în legătură cu activitatea celor două partide și cu situația din cele două țări. Au fost discutate, de asemenea, unele probleme ale mișcării comuniste muncitorești internaționale.

Atentat anticomunist.Parti* dul Comunist din Columbia a anunțat că Pedro Pablo Bello, membru al Comitetului Central al partidului, a fost ucis mișelește. Comitetul Executiv Central al P.C. din Columbia a exprimat un protest oficial in legătură cu această crimă comisă de reacțiu- ne. Secretarul general al C.C. al partidului, Jilbe Gilberto Vieira, a cerut autorităților efectuarea unei anchete temeinice pentru descoperirea și pedepsirea criminalilor.
Pentru eliminarea ten

siunii din Irlanda de Nord. Secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie. Gordon McLennan, a declarat, la Belfast, că o conferință a tuturor partidelor și organizațiilor din Irlanda de Nord consacrată căutării unei soluții politice a tensiunii ce persistă în Ulster ar fi sprijinită de P.C. din Marea Britanie. După cum se știe, convocarea unei asemenea conferințe a fost cerută recent de Congresul Sindicatelor Britanice (T.U.C.), într-un apel adresat guvernului laburist.
„Progress-4" în zbor au

tonom. La 24 octomhrie, după Încheierea programului de zbor, nava cosmică automată sovietică „Progress-4" s-a desprins de complexul spațial pilotat „Saliut-6“—„Soiuz-3l" și a trecut în regim de zbor autonom. In afara supravegherii desprinderii navei de transport, echipajul complexului, format din cosmonauțli sovietici Vladimir Kovalionok și A- leksandr Ivancenkov, a continuat experiențele biologice cu plante superioare, precum și fotografierea unor zone ale suprafeței terestre.
Mișcare grevistă în Fran-Salariații serviciilor poștala din Franța au declarat marți grevă, ală- turlndu-se mișcării revendicative de-; clanșate în această țară împotriva creșterii costului vieții și șomajului. Se mai află tn grevă salariații de la serviciile de salubritate și de la companiile de televiziune proprietate de stat, precum și docherii din mai multe porturi, care au încetat lucrul în semn de solidaritate cu greva marinarilor.
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