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Imagine sugestiva pentru tehnica modernă din
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MIINE ALEGERILE
Votul tuturor - pentru politica de dezvoltare 
puternică a economiei naționale, de înflorire 
a orașelor și satelor patriei, a întregii țări!

Miine, milioane de cetățeni ai ță
rii se vor prezenta în fața urne
lor, cu deosebită bucurie, cu legi
timă mîndrie pentru marile reali
zări obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în legislatu
ra care se încheie, cu profundă în
credere în succesele și mai mari 
ce vor fi dobîndite în etapa care 
urmează. Alegătorii își vor da mîi
ne votul pentru politica partidului 
și statului nostru de dezvoltare în 
ritm accelerat a economiei, de pu
ternică înflorire a patriei socialiste, 
își vor da votul candidaților Fron
tului Unității Socialiste, celor mal 
buni dintre cei mai buni, pe care îi 
cunosc atît de bine — muncitori, 
țărani, intelectuali, activiști pe tă- 
rîm obștesc — cu care s-au 
întîlnit în aceste zile și au 
dezbătut pe larg, gospodărește, în
tr-un climat profund democratic, 
toate problemele care privesc în
florirea vieții economico-sociale a 
localităților patriei, munca și traiul 
oamenilor. Politica pentru care ce
tățenii patriei noastre vor vota mîi
ne este politica de continuare în 
ritm susținut a industrializării so
cialiste a țării și dezvoltării, pe a- 
ceastă bază, a agriculturii și a tu-

turor celorlalte ramuri ale econo
miei, este politica ridicării continue 
— în strînsă legătură cu rezultatele 
obținute — a nivelului de viață și de 
civilizație al întregului nostru popor.

Legislatura pe care o încheiem a 
adăugat la 
foarte bogat 
construcției 
noi realizări

bilanțul 
al anilor 
socialiste 
remarca

bile în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, 
a fiecărui județ, a fie
cărei localități în parte. 
Ceea ce a adus fiecare 
an în viața poporului 
român se poate vedea 
dintr-o simplă privire pe 
harta economică a țării. 
România de azi reali
zează o producție in
dustrială de 38 de ori 
mai mare decît țara 
dinainte de elibera
re, cu alte cuvinte^ 
sînt 38 de Românii de 
altădată in România socialistă de 
azi I Producția industrială a cres
cut în primii doi ani din actualul 
cincinal într-un ritm mediu anual 
de peste 11 la sută, superior pre
vederilor planului; în cele 22 de 
luni ce au trecut din actualul cinci-

NOIEMBRIE

nai s-au realizat, suplimentar, 
duse în valoare de peste 30 
arde lei.

Lâsînd tot cifrele să vorbească, 
mai constatăm că munca harnică 
a țărănimii — în condițiile dezvol

tării bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii, ale 
extinderii mecanizării, 
chimizării și irigațiilor 
— a făcut posibilă creș
terea continuă a pro
ducției agricole vege
tale și animale ; în 1976 
s-au realizat aproape 20 
milioane de tone cerea
le, cea mai mare recol
tă din istoria țării, iar 
în acest an, deși condi
țiile climatice nu au 
fost prea favorabile, 
producția agricolă este 
satisfăcătoare, asigu- 
rîndu-se o aprovizio
nare corespunzătoare a 
populației cu produse

agroalimentare.
• Politica de repartizare a unei 
rate incite din venitul național pen
tru fondul de dezvoltare — opțiune 

a 
a

pro- 
mili-

politico-socială fundamentală 
Partidului Comunist Român -

permis înfăptuirea unui amplu pro
gram de investiții, orientate con
secvent spre mărirea și moderniza
rea potențialului productiv, îmbu
nătățirea repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, realizarea u- 
nor ritmuri mai ridicate de creștere 
economică în județele și localită
țile rămase în urmă în trecut. Nu
mai în primii doi ani ai cincinalului 
au Intrat în funcțiune peste 800 ca
pacități productive importante.

Anii ce urmează, care corespund 
cu viitoarea legislatură, vor marca 
ridicarea economiei naționale pe o 
treaptă superioară de dezvoltare. 
Votînd mîine candidații Fron
tului Unității Socialiste, votăm pen
tru înfăptuirea neabătută a istori
celor hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea al partidului, a Programului 
suplimentar de dezvoltare econo
mică a României în anii 1976—1980, 
pentru continua ridicare a nivelului 
de trai al întregului popor.

Pagina a lll~a a ziarului 
este consacrată prezentării 
sintetice a cîtorva din ma
rile succese obținute de oa
menii muncii, sub condu
cerea partidului, in dezvol
tarea economiei noastre so
cialiste.

Intr-una din secțiile întreprinderii „Electroaparatai" din București,
această unitate economică, pentru calificarea înaltă a colectivului său de muncă Foto : S. Cristian

In funcțiune, 193 noi 
capacități importante 

de producțieFolosind din plin zilele călduroase ale acestei toamne, formațiile de constructori și montori ale Ministerului Construcțiilor Industriale au imprimat un ritm ridicat muncii lor, cu scopul in? făptuirii exemplare a planului și recuperării restantelor. Acest fapt le-a asigurat condiții pentru punerea în funcțiune, pînă în prezent, a 193 capacități importante de producție prevăzute în programul de investiții al a- nului 1977. Din acestea, 14 au fost predate beneficiarilor din industrie și agricultură cu 30—90 zile înainte de termenele stabilite de grafice. Alte 20 de capacități industriale importante au fost puse la dispoziția beneficiarilor pentru a fi pregătite in vederea intrării lor în circuitul productiv.Ca efect firesc al realizărilot constructorilor și muncitorilor de pe șantierele de construcții industriale, baza tehnică a industriei construcțiilor de mașini a sporit în acest an cu încă 60 de noi capacități de producție, aceea a chimiei, ca și a agriculturii și industriei alimentare — cu cite 34 de unități, iar cea a industriei ușoare — cu încă 28 de capacități.De menționat că, în cei doi ani ai actualului cincinal, constructorii din formațiile Ministerului Construcțiilor Industriale. cit și ministere funcțiune tive. cei care aparțin altor economice au pus în circa 800 de noi obiec- (Agerpres)

Obiectivul nr. 1 in domeniul investițiilor

RITM ZILNIC
DE MONTAJ

LA COTA MAXIMĂ!
• Pe șantierul marj^ Fabrici de ciment Tașca-Bicaz a 

început „numârătoarea inversă" • Forța de muncă a con
structorului a crescut cu 170 de montori • 200 de lucrători 
ai beneficiarului participă la instalarea utilajelor tehnolo
gice • De ce nu s-au organizat încă două schimburi de 
muncă ? Din birouri — neîntîrziat, specialiștii să treacă la 
,,punctele fierbinți" ale șantierului.Problema accelerării montajului utilajelor in această perioadă, o importanță covîrșitoare a investițiilor industriale, pentru intrarea la capacități de producție. Insistînd asupra acestor sarcini imperioase, în cu- vîntarea rostită la Conferința extraordinară a organizației de partid a municipiului București, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a cerut cu holărire constructorilor și beneficiarilor de investiții să intensifice de îndată ritmul montajului utilajelor prin concentrarea torțelor și eforturilor, iar ministerelor titulare de investiții să acorde întregul sprijin in vederea lichidării stocurilor de utilaje, asigurării tuturor condițiilor pentru punerea neintirziată in funcțiune a noilor obiective — aceasta fiind în interesul economiei, al creșterii producției industriale a țării.

tehnologice pe șantiere are, pentru realizarea la termen timp in funcțiune a noilor

devotați intereselor obștii44Legislatura care se încheie a constituit pentru orașul de la poalele Tîmpei una din cele / mai fructuoase. în domeniul industriei. Brașovul a continuat să înregistreze ritmuri inalte de creștere a producției și eficienței economice, concretizate în sporirea cu 6,6 miliarde lei a volumului producției industriale, din care aproape 1,7 miliarde lei s-au realizat peste prevederi. în acești primi doi ani ai cincinalului, populația Brașovului a primit un număr de aproape 8 00(1 apartamente și circa 6 000 locuri în căminele de nefamiliști. S-au conturat noi cartiere și subansambluri de locuințe, cum sînt cartierul Mihai Viteazul, cartierul Bartolomeu, marile ansambluri Steagul Roșu 5 și Steagul Roșu 6. Prin comerțul socialist, a cărui rețea s-a dezvoltat și modernizat, s-au desfăcut cu circa 50 la sută mai multe mărfuri decît în legislatura anterioară.Cine sint candidații brașovenilor ? Din cei 118 candidați, 66 sînt muncitori, tehnicieni și maiștri care lucrează nemijlocit în producție ; 46 sint ingineri, profesori, medici ; 76 sînt bărbați și 42 femei ; 92 sînt membri de partid, iar 26 sînt membri ai unor organizații componente ale Frontului Unității Socialiste. Din cei 118 candidați, 94 sînt români, 16 maghiari, 8 germani. Dintre aceștia, 25 și-au exercitat mandatul de deputat și în actuala legislatură, iar se găsesc la a treia și gislatură.Inginerul Ștefan Wolf cele mai reprezentative ale intelectualității tehnice brașovene, formată in anii construcției socialiste. Din 1950 lucrează neîntrerupt la întreprinderea de rețele electrice, iar in 1957 a fost numit directorul acesteia, funcție pe care o deține și în prezent. A .crescut și s-a format ca specialist și conducător odată cu dezvoltarea acestei întreprinderi și a sistemului nostru energetic național. A avut o contribuție de preț la organizarea și dezvoltarea sistemului energetic zonal. El este unul din inițiatorii și Realizatorii grupului profesional energetic Brașov, care pregătește cadrele necesare acestei activități. Inginerul Wolf a fost mulți ani deputat, iar alegătorii din circumscripția 54, unde a fost propus să candideze alături de un alt intelectual de frunte al orașului, Richard Dressendt, profesor la Liceul cu limba de predare germană „J. Hon- terus", vor decide care din ei va fi deputat.Circumscripția în care candidează Angela Boriceanu, de profesie strungar la întreprinderea „Rulmentul", se

a patra 18 le-dineste una personalități

află la una din porțile Brașovului, cea dinspre trecătoarea Buzăului. O zonă care a cunoscut în ultimii ani puternicul suflu al înnoirilor. Aici, pe Calea Zizinului. s-au construit, alături de blocuri pentru familiști, 7 cămine pentru hefamiliști. o Cantină pentru unitățile din zonă, un grup profesional.'După plecarea constructorilor din această zonă, Angela Boriceanu i-a mobilizat pe tinerii din cămine, pe. cetățenii din blocuri și, împreună, au amenajat o frumoasă zonă de agrement, cu terenuri sportive, cu ronduri de flori și arbori. S-a zbătut și a reușit ca strada Zizinului să fie modernizată, în întreprindere răspunde de munca in rindul tinerelor fete, cărora le dă sfaturi, le sprijină ca o mamă adevărată. IrT aceeași circumscripție cu Angela Boriceanu candidează Lucia Duca, lăcătuș montator la întreprinderea nr. 2. Toți tovarășii ei de muncă o socotesc un model de comportare la serviciu, în familie și Societate. La fel ca și Angela Boriceanu, ea desfășoară o neobosită activitate pentru ridicarea pregătirii profesionale a tinerelor fete.Nici inginerul Andrei Szoke nu este un necunoscut brașovenilor — la consiliul popular unde lucrează fiind foarte bine apreciat. Drumul lui este drumul unei bune părți din cei mai competenți specialiști ai noștri. A parcurs toate treptele — de la muncitor ia inginer. Intre altele, el răspunde și de buna funcționare a centralelor termice — și, trebuie să recunoaștem, nu-i deloc o răspundere ușoară. Alegătorii din circumscripția electorală 43 unde candidează Andrei Szoke împreună cu inginerul Tiberiu Langaner de la I.C.I.M. Brașov, un om. de asemenea, cu mari calități profesionale și gospodărești, devotat intereselor obștii, se bucură sincer că au asemenea candidați.Am prezentat doar pe cîțiva dintre candidații brașoveni propuși a fi aleși la 20 noiembrie, dar asemenea cuvinte de aleasă prețuire. ne-a fost dat să auzim despre toți candidații brașoveni. Cu toții sînt dornici și hotărîți să pună umărul, alături de cei care ii vor alege la 20 noiembrie, la ridicarea nivelului de gospodăriră și înfrumusețare a Brașovului, la realizarea obiectivelor din programul de lucru al consiliului popular. municipal pentru viitoarea legislatură. Așa cum spunea unul din participanții la întîlnirile care au avut loc în această perioadă, „Vom avea deputății pe care ii merităm : oameni harnici, capabili, devotați intereselor obștii".
Nlcolae MOCANU
corespondentul „Scînteii''

SUCEAVA

Un nou și remarcabil succes

cu candidații Frontului Unității Socialiste
Ieri s-au încheiat întîlnirile intre alegători și candi- 

dații Frontului Unității Socialiste pentru alegerile care 
au loc miine, 20 noiembrie.

întîlnirile, la care au participat peste 6 000 000 de 
cetățeni, desfășurate intr-un climat de profundă con
lucrare democratică, au evidențiat pe larg marile 
realizări obținute de poporul nostru sub conducerea 
partidului in legislatura care se încheie, au scos in 
relief experiența pozitivă a consiliilor populare, au 
analizat deschis, exigent, neajunsurile ce mai există

într-un sector sau altul șl au stabilit soluții și ma
suri pentru îmbunătățirea activității in toate sectoarele 
vieții economice și sociale a localităților. Dezbaterile 
concrete, analitice, însoțite de numeroase angaja
mente ale cetățenilor, au îmbogățit programele de 
lucru ale consiliilor populare, creind premisele unei 
activități mai bune, obținerii unor rezultate și mai 
bogate în autogospodărirea comunelor, orașelor și 
municipiilor, in creșterea nivelului de trai și civilizație 
ai tuturor cetățenilor țării.

în fața urnei

/

Mă-nclin gospodărește-n fața urnei 
ca și cum aș sădi un stejar 
și-aș vedea peste timp cum crește pădurea, 
ca și cum aș deschide o carte 
și-aș afla cum se naște lumina 
din strunitele unde-ale apei 
în hidrocentralele noastre de miine ; 
pășesc gospodărește-n iața urnei s 
ca și cum peste-o clipă 
aș dezlănțui un șir de combine în lanuri 
recoltind bărăgane pline de grîu, 
ca și cum aș desena pe pămint 
contururile marilor, viitoarelor noastre silozuri 
construite să-ncapă munții de boabe 
mai mari decit bătrînii noștri Carpați ; 
mă-nclin gospodărește-n fața urnei — 
votul meu, gîndul meu, dragostea mea 
sînt însăși tocmirea de mîine-a luminii, 
încrederea-n zbor, în patria mea și-n partid 
crescîndu-mi în suflet ca o albă 
purtată spre cîntec, întocmai ca 
mai bogată mereu și mereu mai 
într-o nouă istorie,-n Comună !

cunună 
țara 
frumoasă

Florentin POPESCU

La scurt timp după onorarea, înainte de termen, a sarcinilor de plan pe cele 11 luni ale anului, oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Sucea
va au înscris un nou și remarcabil succes de producție : îndeplinirea cu 44 de zile mai devreme a prevederilor revenite pe primii doi ani ai actualului cinci-

în producțienai. Avansul înregistrat se concretizează, pînă în prezent, în obținerea unui spor de producție de circa 1,4 miliarde lei.

Acordind însemnătatea cuvenită acestor probleme majore, recenta Conferință extraordinară a organizației județene de partid Neamț a analizat temeinic și multilateral căile de finalizare, la timp și în condiții de eficiență sporită, a marii Fabrici de ciment de la Tașca—Bi- caz, aflată în plină construcție. După cum se știe, potrivit prevederilor planului, linia I de fabricație a a- cest.ui important obiectiv al economiei naționale trebuie să producă pină la sfirșitul anului. Așadar, termenul de intrare în funcțiune bate la ușă și nimeni, nici un factor din județ și de la ministerul de resort nu pot admite tergiversarea respectării termenului. Iată motivul pentru care conferința organizației județene de partid a căutat să dea răspuns problemelor vitale care se ridică pe acest șantier, dar. mai ales, să stabilească măsurile ce se impun a fi luate imediat, astfel incit deviza de muncă a comuniștilor, a întregului colectiv de constructori de aici, de a transforma șantierul lor într-un loc de muncă model, să

Manifest liric de alegeri
Să recompunem ziua de azi,

■ s-o recompunem, căci ea doar cu sine este egală, 
doar cu sine în viață se-aseamănă. 
Să refacem întreagă ziua de azi 
din zori pînă-n adine ui de seară — 
cu muncile ei, cu profundele ei meditații, 
să renaștem această zi cu inaltu-i destin 
de la ivirea soarelui, 
Să-i refacem și noaptea, 
să nu-i uităm din atmosferă nimic — 
orice secundă poate fi importantă.

Să recompunem ziua de azi 
și zilele care vin ; 
toate zilele să le recompunem — 
nici una să nu răm'ină neluată în seama l

/
Istoria a ridicat pe umerii-i mari 
acest pămint fără moarte, 
de mii de ani cu el înfrățindu-se. 
Acum ni-i dat nouă pe umeri 
să purtăm Istoria și Țara, 
să le ducem mereu înainte.

Pentru Țară votăm 
și-n același timp ii alegem destinul.

MÂRKI Zoltdn
ln românește de DIM. RACHICI și CSIRE GABRIELLA

fie înfăptuită exemplar, la cotele e- xigențelor actualului cincinal.„în ce privește partea de construcții, sîntem în avans la marea majoritate a punctelor de lucru" — am reținut de la maistrul Gheorghe Bu- celea. secretarul comitetului de partid de pe șantier. Atunci, în ce constau lucrurile nerezolvate ? „Problema problemelor" care se ridică în prezent pe șantierul fabricii o constituie montajul utilajelor. Calculele întocmite și proiectele de execuție arată că numai la linia I de fabricație mai trebuie montate peste 7 000 tone utilaje tehnologice. „Observațiile critice făcute de către conferința organizației județene de partid în legătură cu restanțele înregistrate la montajul utilajelor, a precizat interlocutorul, ne-au ajutat să elaborăm un program concret de acțiune care, tradus In viață, ne dă garanția că și această lucrare hotărîtoare va fi finalizată la termen. La apelul ferm al conferinței, Ministerul Construcțiilor Industriale a dovedit, în sfîr- șit, receptivitate față de o cerință mai veche a noastră, trimițind imediat pe șantier încă 170 de montori". Deci, se poate ! Bine era ca această măsură să fi fost luată mai din
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a Il-a)

Județul Covasna 
a îndeplinit planul

pe 11 luniOamenii muncii din industria județului Covasna. români și maghiari, întimpină Conferința Națională a partidului și alegerile de deputați în consiliile populare cu noi și importante succese. Depășind productivitatea muncii cu 3,3 la sută, personalul muncitor din tinăra industrie covăs- neană raportează îndeplinirea cu 10 zile înainte de termen a sarcinilor de plan pe 11 luni. Calculele arată că, pînă la finele acestei perioade, va fi realizată o producție industrială suplimentară de 156 milioane lei, față, de sarcinile de plan fiind puse in plus la dispoziția economiei, între altele : 160 000 tone lignit, 140 000 cărămizi și blocuri ceramice, 1 440 mc cherestea. 70 000 mp țesături din bumbac, importante cantități de unt, brinzeturi și alte produse. (Agerpres).

La Cîmpulung Moldovenesc — ca de altfel pretutindeni în țară — anii actualei legislaturi au fost deosebit de bogați în construcții social-edilitare.în imagine: un aspect din centrul orașului
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FAPTUL; 
DIVERS;
Cireși 
si liiiac

9

în floare
Orașul teilor și al salcimilor, 

orașul ale cărui străzi încep și 
sfîrșesc la Dunăre, orașul in 
care copiii nu obosesc să dese
neze cu creta vapoare pe asfal
tul trotuarelor — Brăila — în
florește. Nu, nu este o metaforă. 
Nu este vorba de jocul spațiilor 
și al culorilor pe care îl confe
ră noile sale edificii și nici de 
superbul mozaic din noua piață 
civică a orașului. Pur și simplu, 
pe străzi, pe largile bulevarde 
brăilene, in curți și în parcuri, 
pomii au înmugurit și sînt pe 
cale să se deschidă. In unele 
locuri, cireșii și liliacul au... în
florit. Salcîmii de la intersecția 
bulevardului Karl Marx cu stra
da Republicii au de acum frun
zulițe de un verde crud, lingă 
cele arămii, gata să cadă. Ex
plicația ? Acest noiembrie, cu 
iz de primăvară...

Nota zece 
cu laudeUn prichindel din clasa I, Marian Guțoiu, mergea dis-de- dimineață spre școală. Ca de obicei, nerăbdător, și cu gînd să nu întîrzie, plecase de acasă mai devreme decît alții de-o seamă cu el. Cum mergea el așa, voinicește, a zărit, deodată, în mijlocul șoselei (satul Florica, județul Buzău), un ghemotoc. Și-a luat avînt și a dat un șut în ghemotoc, ca într-o minge. Dar nu mică i-a fost mirarea văzind că, de fapt, ghemotocul nu era din hîrtii oarecare, ci din bani. I-a luat frumușel, s-a ridicat copăcel și a alergat la școală. Nu s-a mai oprit pînă nu i-a dat „comoara**  învățătoarei lui. La rîndu-i aceasta i-a dat-o păgubașei, o cooperatoare din sat. Suma găsită nu este prea mare. Mare este gestul micuțului Marian. Ii acordăm nota zece, cu laude.
„Historia 
rerum...” 
în muzeul 
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de la Tulcea |Patrimoniul cultural ai județului Tulcea s-a îmbogățit cu | citeva bunuri de mare valoare I istorică și artistică. între altele, * este vorba de un manuscris în , limba latină, legat în perga- I ment, datind din anul 1628, și I de incunabulul „Historia rerum ubisque gestarum**,  tipărit la I Veneția în anul 1477, în care se I amintește și de români. Potrivit ’ aprecierii specialiștilor muzeu- . lui „Delta Dunării", patrimoniul I cultural al județului Tulcea a- | coperă, prin piesele sale, toate principalele perioade ale isto- I riei multimilenare a acestor | meleaguri.
„Blîndul
Ben“ de la
Tușnad |

Cu acest titlu al cunoscutului 
serial pentru copii, cei veniți la I 
odihnă Și tratament in stațiu- I 
nea Tușnad, județul Harghita, • 
au „botezat" in... dublu exem- . 
plar doi pui de urs. De la un I 
timp încoace, în fiecare zi, cei I 
doi pui, împreună cu mama lor, 
o namilă de ursoaică, vin pină I 
la marginea stațiunii. Ghiduși, | 
zburdalnici și blinzi ca... Blin
dai Ben. puii sint foarte bucu- • roși cind oamenii vin să se joa- E 
ce cu ei, cind le dau o bucată I 
de piine sau ceva... dulce. Deși 
ii veghează cu strășnicie de la 
distanță, ursoaica ii lasă, deo- | 
camdată, să-și facă de cap. Dar 
cum puii de urs se fac din zi i 
in zi tot mai dolofani, vor tre- I 
bui să renunțe la această me- ■ 
todă extravagantă de aprovizio- nare. în curind, cei doi Ben vor I 
fi duși intr-un adine de pădu- | re. Pentru orice eventualitate...

Cornuri 
de vînătoare |

Cornurile de vînătoare (care 
au fost folosite și de doroban
ții români in luptele _ de la I 
Plevna) au cunoscut in județul 
Neamț o realizare artistică de- I, 
osebită. Se mai păstrează și I acum, in această parte a țării, 
citeva exemplare de o con- . 
strucție și frumusețe aparte. Ele I 
au fost confecționate din frag- • 
mente de corn de cerb, șlefuite 
cu piatră de riu și decorate prin I 
incizie, cu reprezentări ale soa- | 
relui, cercurilor concentrice, flo
rilor. Răcind parte din recuzita » 
obișnuită a vînătorilor din tim- I 
puri străvechi, prin măiestria cu " 
care au fost executate și prin 
numărul lor redus, ele au intrat I 
acum in patrimoniul cultural | 
județean.

„Rachița" I
Un nou model de mare atrac

ție produs de întreprinderea de 
țesături din mătase „România 
muncitoare" din Cluj-Napoca a 
fost botezat „Rachița". De unde 
o asemenea denumire ? De la 
numele unei muncitoare din a- 
ceastă unitate, una din cîștigă- 
toarele întrecerii special orga
nizate in lumea țesătoarelor. O 
cheamă Rachița Bochiș. Lucra
tă cu gust și fantezie, noua țe
sătură poartă, așadar, numele 
celei mai harnice muncitoare 
de la „România muncitoare".

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteil" 1

Sîntem în atelierul de reparații R.R. (ridicarea locomotivelor de pe osii) din Depoul C.F.R. Craiova, în fața unui panou ce domina o bună parte a halei nu numai prin mărime, ci mai ales prin conținutul chemării adresate colectivului : „Tovarăși — se putea citi pe panou — 5 minute pierdute la nivelul atelierului R.R. reprezintă o pierdere de 335 000 lei, care echivalează cu executarea unei ridicări de pe osii la locomotiva diesel electrică. Să nu pierdem nici un minut din producție !“.Ce trebuiau să înțeleagă muncitorii atelierului din cifrele înscrise pe panou ? Interlocutorul nostru — inginerul Constantin Neacșu, care răspunde de partea mecanică și termică a lucrărilor executate, membru al biroului organizației de bază și, totodată, propagandist, deci un om care ar fi trebuit să explice cel mai bine rațiunea textului de pe panou — ridică din umeri și dă să-l cheme pe... economistul care a făcut calculele....Ne-am oprit și în fața gazete! de perete din atelierul de reparații curente. Trei articole sugerau preocupări la ordinea zilei : ..Organizația de bază nr. 12 știe să-si educe schimbul de mîine". ..Cum muncesc comuniștii din organizație în vederea pregătirii locomotivelor pentru iarnă**.  ..Disciplina comunistă". Curios însă : teme generoase, de actualitate, erau tratate în fraze generale, unele aproape fără o singură referire concretă.Desigur. în drumul nostru prin secțiile si atelierele depoului craio- vean am întîlnit si panouri care se adresează mai direct oamenilor, si gazete de perete cu articole avînd o țintă precisă, și gazete satirice care supun unei severe critici fapte si atitudini reprobabile. Am stăruit însă asupra celor două exemple pentru a desprinde unele concluzii cu caracter mai larg.Se știe că in cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru cu activiștii si cadrele din domeniul propagandei si ideologiei. tovarășul Nicolae Ceausescu, precizînd din nou funcțiile multiple si complexe ce revin propagandei de partid, a criticat faptul că aceasta nu îsi îndeplinește în mod satisfăcător rolul de forță mo
Ritm zilnic de montaj 

la cota maximă!
(Urmare din pag. I)timp, nu doar acum, în... ceasul al Zdoisprezecelea !Cum muncesc acești montori ? I-am văzut la’lucru. Alături de ceilalți constructori, noii veniți pe șantierul de la Tașca—Bicaz au și intrat în acțiune. Pe baza unui plan de bătaie riguros stabilit, a început să se acționeze mai hotărit pentru montajul în flux al tuturor u- tilajelor sosite pe șantier. înfăptuind în practica indicația conducerii partidului privind preluarea efectuării unor lucrări in regie proprie, beneficiarul a adus și el pe șantier peste 200 de lăcătuși-mecanici de u- tilaje și specialiști, care lucrează la montaj, remediază „din mers" anumite greșeli de montaj și fac rodajul la rece pe secțiuni ale instalațiilor. De fapt, personalul muncitor venit pe șantier din partea beneficia-' rului este o parte din cel care va lucra la noua linie de fabricație și el are, astfel» posibilitatea să se pună la punct cu tot ceea ce presupune tehnologia modernă de funcționare a acestui important obiectiv al industriei materialelor de construcții.Revitalizarea muncii pe șantierul de la Tașca—Bicaz este dovedită și de faptul că, prin înfăptuirea măsurilor stabilite de către conferința organizației județene de partid, în ultima săptămână, volumul de utilaje ce se montează zilnic s-a dublat, a- jungindu-se la peste 800 tone, față de 400 tone cit se realiza inainte. Fă- cind un simplu calcul se desprinde că, dacă se va menține acest ritm de lucru — în ciuda existenței unor dificultăți tehnice impuse de gabaritele mari ale unor utilaje — lucrările de montaj pot fi încheiate pînă la jumătatea lunii decembrie. Se vor crea astfel condiții ca rodajul în flux al tuturor instalațiilor să poată incepe in timp util. Atari posibilități reale, în nicț un,,chip nu .trebuie irosite. Dimpotrivă; Eoate dificultățile se cer depășite rînd pe rind și cu fermitate, prin conlucrarea factorilor de răspundere de pe șantier, din Ministerul Construcțiilor Industriale și Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, pentru grăbirea, zi de zi, a montajului utilajelor tehnologice.Și aceasta cu atit mai mult cu cît pe șantier există încă numeroase re*  zerve nevalorificate pentru ca actualul ritm de lucru să fie mult accelerat. Spuneam că pe șantier a sosit marea majoritate a utilajelor. De asemenea, forța de muncă a montorilor aproape s-a dublat. Pe de altă parte, la Tasca—Bicaz sînt suficiente cadre tehnice capabile. Cu puține excepții s-a îmbunătățit și dotarea șantierului cu utilaje de ridicat de mare capacitate. Acum, este imperios necesar ca toate aceste forțe umane și mijloace tehnice să fie folosite cu maximum de randament. Insistăm asupra acestei cerințe primordiale deoarece și la ora actuală, la anumite puncte de lucru, cu toate măsurile stabilite, persistă încă anumite carențe organizatorice.Despre ce este vorba ? Se resimte cu claritate nevoia folosirii cît mai judicioase a forței de muncă. Din lipsă de supraveghere și îndrumare tehnică competentă și permanentă,

La întreprinderea de geamuri Scăeni - Prahova

Preocupări pentru folosirea mai rațională 
a spațiilor de producțieFolosirea cît mai rațională a spațiilor u- zinale și a capacităților de producție, la parametri cit mai înalți, reprezintă pentru colectivul de la întreprinderea de geamuri din Scăeni (Prahova) preocupări de prim ordin in creșterea eficienței economice a rfnuncii lor. încă- de la începutul anului, studiindu-se rezervele interne, s-au luat măsuri pentru sporirea producției pe fiecare metru pătrat 

de vatră-cuptor. Ca urmare s-a trecut la modernizarea celor două cuptoare de la atelierul Blejoi și a celui de la secția Scăeni ; s-a schimbat principiul de ardere prin duze ceramice cu cel de autoaspirație, renunțîndu-se, prin- tr-o izolație perfectă, la camerele finale, s-au introdus sisteme automate de supraveghere a temperaturilor etc. „Toate acestea — ne spune direc

trice în unirea eforturilor oamenilor muncii, insistînd asupra cerinței ca ea să devină, intr-adevăr, un mijloc concret, practic, de mobilizare, o forță materială care să dinamizeze întreaga activitate a colectivelor de muncă. Problema se pune cu atît mai multă stringență cu cit în unele întreprinderi se înregistrează rămî-
Cheia eficienței in propaganda

vizuală: caracterul direct,
concret, mobilizator
nevoie de economist ca să explice calculele de
• Să privim fotografiile fruntașilor, dar să înțe

legem și metodele lor • Experiențe interesante în așteptarea 
generalizării.

• Cînd este
pe panou •••

însemnări din organizații de partid craiovene
»

pînă la sfîrșitul poate să răspundă deziderate o pro- doar aparent con- folosește intr-adevăr

neri în urmă în îndeplinirea unor indicatori importanți ai planului, trebuind să fie depuse eforturi substanțiale pentru ca întîrzierile să fie recuperate în timpul scurt care a mai rămas anului. Or, cum unor asemenea pagandă vizuală cretă, care cifre si calcule, dar care nu clarifică practic nici o noțiune celor cărora li se adresează ?în fata unor portrete de fruntași, de exemplu — observația este valabilă si pentru Combinatul chimic, și pentru întreprinderea de confecții — am adresat mai multor muncitori Întrebarea : „Le urmați exemplui, așa cum sînteți îndemnați de panoul 

formații întregi ale șantierului, a- parținînd Trustului de montaj utila- jp-chimice București, părăsesc punctele de lucru cu mult înainte de terminarea programului. Sistematic „termină" lucrul mai devreme formația de montori a maistrului loan Diaconu, formația de zidari condusă de Ion Misăilă, precum și formațiile de lucru ale inginerilor Valeriu Cîrligeanu și Dumitru Radu. Așa înțeleg acești oameni să-și facă datoria, să respecte disciplina muncii ? Pe de altă parte, conducerea acestui șantier nu a luat încă măsuri hotărîte pentru a trece la organizarea lucrului in două schimburi. Există condiții pentru ca lucrul să se desfășoare în două schimburi la montaj în punctele de lucru unde spațiile sînt închise. Ce alte impulsuri se mai așteaptă ? Mai mult, unele cadre tehnice se mișcă încă greoi din birouri, nu prea sînt văzute pe la locurile de montaj. Stînd in birouri, ce contribuție pot aduce la bunul mers al investiției ? De asemenea, nici o serie de utilaje nu * sînt folosite pe măsura cerințelor. Singura macara de mare capacitate, „Coles", nu este utilizată decît într-un singur schimb. îndeosebi în timpul pauzei de masă foarte multe utilaje stau, întrucit programul nu este corelat în mod judicios, astfel incit să se ia pauza prin rotație. Din această cauză, la ora prinzului, aproape toate basculantele și alte mașini stau pe șantier, iar unii îndrăznesc chiar să meargă cu ele, cale de vreo 6 km, pentru masă. Pe banii cui și de ce se tolerează astfel de practici ?Și din partea beneficiarului de investiții se cere mai multă insistență pentru aducerea urgentă pe șantier a tuturor utilajelor, în raport cu fluxul de montaj și pentru dirijarea lor operativă spre punctele de lucru. Eforturi stăruitoare trebuie să fie depuse și pentru grăbirea lucrărilor de șamotare, unde, de asemenea, s-a acumulat un mare volum de lucrări restante. Și încă o precizare : șantierul întreprinderii de construcții căi ferate Iași are datoria să ia toate măsurile pentru ca și stadiul lucrărilor la linia ferată u- zinală normală să intre imediat in grafic. Această necesitate este impusă de faptul că acum, mai mult ca orieînd, se simte nevoia punerii în funcțiune a liniei ferate, cu ajutorul căreia să poată incepe neîn- tîrziat servirea în bune condiții a noii fabrici de ciment.Acestea ar fi principalele cerințe ale acestor zile pentru șantierul noii Fabrici de ciment de la Tașca—Bicaz. Este de datoria organizațiilor de partid de aici, a conducerilor șantierelor de construcții-montaj, a constructorilor și montorilor, a beneficiarului de investiții și a ministerelor de resort ca, acum — cînd a început „numărătoarea inversă" a punerii în funcțiune a primei linii de fabricație — să facă totul pen- ttu ca noua capacitate să intre la termen în circuitul productiv, să se inscrie la timp in programul stabilit de a furniza țării cantitățile de ciment necesare materializării in bune condiții a marelui volum de investiții din actualul cincinal.

torul unității, inginerul Constantin Olteanu — au condus la mărirea cantității zilnice de sticlă dublă cu circa 250 kg pe metrul pătrat de vatră-cuptor. Concomitent s-a asigurat lățirea benzii la mașinile de tras geam de la 1,56 metri la 2 metri, asigurîndu-se astfel pe aceeași suprafață uzinală o producție de geam cu 35 la sută mai mare decît în trecut". (C. Căprarul. 

în fața căruia ne aflăm ?“ Răspunsul a fost fie un „da" rostit cu jumătate de gură, fie un formal ..ne străduim". Lucru firesc: cum poți să urmezi exemplul unei... fotografii, dacă în marea majoritate a cazurilor imaginea nu prezintă și faptele demne de laudă, metodele eficiente de muncă, experiența practică ?

Se pot întîlni însă la Craiova și alte moduri de a concepe si folosi propaganda vizuală....Iată-ne la uzina „Electroputere". De sus. de ne pasarelă, fabrica de mașini rotative — unde se nasc inimile de otel ale locomotivelor — ne apare în toată măreția și complexitatea ei. Impresionante sînt aici nu • numai organizarea muncii, ordinea, precizia execuției, ci șl ingeniozitatea prin care comitetul de partid din fabrică — secretar Florea Golescu — știe să a tine trează clipă oamenilor asupra a important de făcut.înainte de toate, o propaganda vizuală este
acționeze pentru de clipă atentia ceea ce au maiconstatare : astfel con-

O ÎNALTĂ ÎNDATORIRE A FIECĂREI UNITĂȚI AGRICOLE:

LIVRAREA INTEGRALA A CANTITATILOR 
DE PORUMB CONTRACTATE’

Comandamentul central pentru coordonarea lucrărilor agricole a hotărit ca, pină la 20 noiembrie, toate unitățile agricole să livreze integral cantitățile de porumb contractate la fondul de stat sau destinate fabricilor de nutrețuri combinate. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, în unele județe, sarcinile zilnice de livrare stabilite pe fiecare unitate agricolă în parte nu se îndeplinesc Întocmai, ceea ce face necesară intervenția promptă a organelor și organizațiilor de partid pentru ca întreaga acțiune să se încheie la termenul prevăzut, j
ILFOVMarin Argint, secretar al comitetului județean de partid :1. în seara zilei de 17 noiembrie, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Ilfov mai aveau de livrat la fondul de stat 15 840 tone porumb, iar în contul fabricilor de nutrețuri combinate — 26 800 tone.2. întreaga cantitate de porumb destinată fondului de stat va fi livrată pină la termenul stabilit, ur- mînd ca in următoarele două-trei zile să fie predat și porumbul pentru fabricile de nutrețuri combinate. In a- cest scop, au fost suplimentate mijloacele de transport, în special în u- nitățile agricole din zonele Oltenița, Urziceni și Giurgiu, deoarece acestea 

Pentru mârirea ritmului de preluare a porumbului, la bazele de recepție 
din județul Ialomița au fost amenajate spații suplimentare de depozitare

cepută șl realizată îneît cuprinde un larg univers de preocupări ale oamenilor. informează convingător si îndeamnă la acțiune. Spre exemplificare. cităm înscrisurile de pe citeva panouri : ..Dacă fiecare membru al colectivului nostru ar face zilnic economie de scule si materiale în valoare de numai 1 leu, pe fabricp

electrice ?“ urmați exemplul Simcea, Petrișor,23 de ani,Ștefan Traian de

de mașini rotative s-ar realiza anual circa 460 000 lei. Această economie echivalează cu valoarea a 6 apartamente"; „Știați că în semestrul I ați realizat un fond de timp de numai 94,4 la sută, pierzîndu-se un volum de producție de peste 30 milioane lei, iar în orele pierdute se puteau realiza peste 200 motoare Sau : „Strungari, tovarășilor Ion Neamțu, Mihai Miertoiu, care încînd lucrează în secția mecanică, nu au întîrziat si nu au lipsit niciodată de la program !“ Si cîte alte modalități interesante nu s-ar mai putea adăuga : graficele la zi ale întrecerii socialiste; gazetele de perete, care 

nu realizau sarcinile zilnice de livrare. Desfășurăm o susținută muncă politică în vederea sporirii contribuției cooperativelor agricole la realizarea exem
în cadrul anchetei „Scînteii", din patru județe — răspunsuri 

la întrebările :
1. Ce cantități mai sînt de livrat?
2. Ce măsuri ați luat pentru încheierea grabnică a acțiunii ?

plară a sarcinilor ce revin județului in ce privește livrarea porumbului, contractat la fondul de stat, modul în care se desfășoară acțiunea, punind in evidență responsabilitatea, atitudinea patriotică dovedite de toți comu

îndeplinesc un important rol mobilizator si educativ, constituind adevărate tribune de- promovare a experienței înaintate, ca si a atitudinii neîngăduitoare fată de lipsuri ; panourile de prezentare si explicare a legilor, cele privind desfășurarea inițiativei „Prietenii noului angaiat".Există, așadar, termeni de referință...’Tocmai în această idee, ar fi utilă o analiză și cu privire la modul în care este folosită gazeta satirică, ca element component important al propagandei vizuale. Dacă în unele din fabricile de la ..Electroputere". de exemplu, gazetelor satirice li se asigură apariția nu numai la date fixe, ci si ori de cîte ori nevoile o cer, dacă la întreprinderea de confecții și-a găsit consacrarea avizierul-panou săptămînai, intitulat sugestiv „Ce fac ei cînd noi muncim". unde se afișează zilnic cite o caricatură. în multe alte locuri caricaturile vizează îndeobște situații generale, valabile oriunde si orieînd.Se află. în aceeași fabrică de mașini rotative de la „Electroputere", și un așa-numit „semafor al conștiinței". Situat în apropierea ușii, panoul adresează oamenilor, la ieșirea din schimb, trei întrebări-cheie : 1) Sînteți mulțumit de felul în care ați muncit azi? 2) E mulțumit de activitatea dumrjgavoastră și colectivul din care faceți parte ? 3) Atl încheiat programul de muncă cu satisfacția datoriei împlinite? Credem că, in sinea lor, membrii colectivului dau un răspuns acestor întrebări. Și este probabil ca răspunsul să se și materializeze în fapte de muncă.Propunerea are o aplicabilitate mai largă : dacă-1 îndemni pe om să facă economii, informează-1 — periodic — cît a realizat : dacă-i atragi atentia să nu piardă timp din producție — arată-i concret și ce a cîștigat astfel colectivul. Se conturează așadar necesitatea ca propaganda vizuală, pentru a fi cu adevărat eficientă, să reflecte neîntrerupt atît sarcinile, cît și rezultatele fiecărui colectiv, să abandoneze caracterul general, abstract, formalismul.
Marla BABOIAN

niștii, de marea majoritate a locuitorilor satelor față de această cerință majoră a economiei naționale.
TULCEAVasile Geană, secretar al comitetului județean de partid :1. Cooperativele agricole din județul Tulcea au livrat în totalitate cantitățile de porumb pentru fondul de stat. în ce privește realizarea sarcinilor la fondul pentru producerea nutrețurilor combinate, la 18 noiembrie, 

unitățile agricole din județ mai a- veau de livrat in total circa 9 000 tone.2. Cooperativele agricole vor încheia livrările pentru fabricile de nutrețuri combinate într-o zi, cel mult două. Pentru a urgenta transportul porumbului aflat pe cîmp în arioaie, bine protejate, au fost concentrate mijloace de transport suficiente, precum și un număr însemnat de membri cooperatori, personal muncitor din întreprinderi și instituții pentru a sprijini unitățile agricole de stat. Bazele de recepție din județ au fost mai bine pregătite, în această toamnă și, în general, fac față ritmului de predare impus de u- nitățile agricole. Acolo unde, în ultimele zile, spațiul de depozitare al bazelor nu a mai fost suficient, s-a trecut la amenajarea unor platforme, în așa fel îneît ritmul preluării să nu se diminueze. Avem toate condițiile ca și întreprinderile agricole de stat să încheie această acțiune în cîteva zile.
BIHOR,Gheorghe Laza, director al direcției agricole județene :1. Cantitățile de porumb contractate la fondul de stat au fost livrate integral. Din păcate, la fondul F.N.C. nu s-au predat decît jumătate din cantitățile prevăzute, unitățile agricole avînd de livrat încă 20 600 tone. 'ransport. tDin răspunsurile primite se desprinde concluzia că organele județene de partid au întreprins măsuri judicioase, politiee și organizatorice, pentru impulsionarea livrării cantităților de porumb contractate cu statul. Se impune insă o observație in legătură cu eficiența practică a măsurilor adoptate, in udele cazuri, precizările făcute nu au deplină acoperire in fapte. In ziua de 17 noiembrie, numai județul Ilfvv și-a realizat sarcina zilnică de livrare a porumbului la fondul de stat — aproape 11 000 tone, in timp ce județul Bihor a avut o restanță de 3 000 tone, iar județele Ialomița și Tulcea nu au livrat nimic din cantitățile prevăzute in grafice. Iată de ce, pentru încheierea livrărilor in cel mai scurt timp posibil, este imperios necesar ca activiștii de partid și de stat trimiși special să sprijine conducerile unităților agricole și membrii comandamentelor comunale să urmărească pas cu pas, clipă de clipă, modul in care se Înfăptuiesc măsurile stabilite, astfel ca zilnic porumbul să fie livrat in cantitățile prevăzute.

LA „TRICODAVA" 

DIN BUCUREȘTI Calitatea - pe prim plan între colectivele de muncă din ramura tricotaje care au obținut în lunile care au trecut din acest an cele mai bune rezultate în producție, se numără și întreprinderea „Tricodava" din Capitală. Ca rezultat al bunei organizări a muncii, a folosirii intensive a utilajelor, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea „Tricodava" din Capitală au realizat peste plan o producție marfă în valoare de 18 milioane lei, valoarea producției globale depășind cu peste 21 milioane de lei sarcinile prevăzute. Este de subliniat în mod deosebit următorul fapt : peste 80 la sută din aceste sporuri de producție au fost realizate pe seama creșterii productivității muncii, care a depășit cu 2,8 la sută sarcina planificată.Paralel cu aceste rezultate se cuvin a fi reliefate și eforturile făcute de acest colectiv pentru ridicarea eficienței economice a întreprinderii. Prin buna gospodărire a materiilor prime și reducerea normelor de consum, au fost economisite circa 13 tone fire P.N.A. și poliesterice, in valoare de 6,8 milioane lei. Rea- lizînd în proporție de 90,1 la sută produse de calitatea I, „Tricodava" a livrat comerțului produse de calitate superioară. Totodată, colectivul întreprinderii a depășit planul la export pe 10 luni cu peste 650 000 lei valută. In fotografia de jos: aspect din una din modemele secții ale întreprinderii. (P. Constantin).

2. Săptămînai comandamentul județean a analizat stadiul livrărilor și a luat măsuri corespunzătoare in vederea îndeplinirii sarcinilor zilnice de predare a porumbului la bazele de recepție. Pentru accelerarea livrărilor s-au format echipe de Încărcare și descărcare, astfel ca mijloacele de transport să staționeze cît mai puțin în cîmp. De asemenea, la bazele de recepție, activitatea se desfășoară zi și noapte, fără întrerupere. Pentru mai buna folosire a mijloacelor de transport, s-au organizat puncte de descărcare mecanizată prin basculare, ceea ce reduce timpul de staționare cu 60—70 la sută. în felul acesta, vom livra integral și cantitățile de porumb prevăzute pentru fabricile de nutrețuri combinate, în următoarele două-trei zile.
IALOMIȚAGrigore Radu, secretar al comitetului județean de partid :1. La 18 noiembrie, cooperativele a- gricole mai aveau de livrat la fondul de stat încă 24 000 tone, porumb, iar la F'.N.C. — 30 000 tone. Concomitent, în pătulele proprii, cooperativele a- gricole au depozitat 20 000 de tone de porumb, spre a fi păstrate in custodie pentru fabricile de nutrețuri combinate și întreprinderea de valorificare a cerealelor.2. Ca principală măsură pentru urgentarea ritmului de transport și depozitare, au fost concentrate toate mijloacele de transport din unitățile agricole, precum și un mare număr de camioane de la întreprinderea de transporturi auto, astfel ca în cîteva zile întreaga cantitate de porumb prevăzută să fie livrată la fondul central. Din unitățile cooperatiste se transportă zilnic la bazele de recepție în jur de 3 000 tone de porumb. în același scop, toți activiștii comitetului județean de partid și ai uniunii județene a cooperativelor agricole, specialiștii de la direcția agricolă, trusturile I.A.S. și S.M.A. sînt repartizați pe consilii intercooperatiste și unități agricole, unde sprijină direct conducerile unităților pentru organizarea temeinică a muncii și folosirea cu randament sporit a mijloacelor de

Aurel PAPADIUC
și corespondenții „Scînteii"
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bilanț al marilor înfăptuiri, imagine a viitorului și mai luminos

0 ECONOMIE VIGUROASA, 
TEMELIA PROSPERITĂȚII PATRIEI

„întotdeauna am pornit și pornim de la faptul că, pentru a asigura făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru a asigura independența și 
suveranitatea țării, se impune crearea unei economii naționale puternice și, 
in acest cadru, dezvoltarea corespunzătoare a industriei11.

NICOLAE CEAUȘESCU

Producția globală industrială
- miliarde lei -

[I

INVESTIM MULT. CU FOLOS 
PENTRU PREZENT SI VIITOR 

întreaga dezvoltare economico-socială a ță
rii, ridicarea continuă a nivelului de trai al 
populației se sprijină pe opțiunea socială fun
damentală a partidului nostru de a aloca o 
cotă înaltă - de 33-34 la sută - din venitul 
național pentru dezvoltare.

• Actualul plan cincinal prevede un volum 
de investiții în valoare de PESTE 1000 MI
LIARDE LEI, tot atît de mare cît în cele trei 
cincinale precedente luate la un loc;

• în primii doi ani ai planului cincinal au 
intrat în funcțiune PESTE 
PRODUCTIVE importante.

____ 1965 1975______ 1977 (Pion)

800 CAPACITĂȚI

Investiții totale 
economie
-miliarde lei-

DE PESTE 10 MILIARDE

1976-23 județe
1980-TOATE ’

JUDEȚELE

1977 (Plan) /

Producția de cereale

peste '

RITMURI CONSECVENT HAITE 
IN DEZVOLTAREA INDUSTRIEI

• Producția industrială a crescut în 22 de 
luni din actualul cincinal într-un ritm anual de 
PESTE 11 LA SUTĂ, superior prevederilor pla
nului; ceea ce înscrie România între țările cu 
cele mai ridicate ritmuri de creștere econo
mică din lume;

• Industria românească realizează astăzi 
o producție globală DE 38 DE ORI MAI MARE 
decît în anul 1938;

• Potrivit Programului suplimentar de dez
voltare economică a țării în anii 1976-1980, 
producția industrială va crește cu 100-130 
MILIARDE LEI peste prevederile cincinalului; 
în 22 de luni s-au realizat, peste plan, produse 
în valoare de PESTE 30 MILIARDE LEI.

TOATE JUDEȚELE - MULTIMILIARDARE
Corespunzător hotărîrii Congresului al Xl-lea 

al P.C.R., în actualul cincinal fiecare județ va 
dobîndi potențialul necesar pentru a realiza în 
anul 1980 o producție industrială de CEL 
PUTIN 10 MILIARDE LEI.

• NUMĂRUL JUDEȚELOR «U O PRODUC
ȚIE INDUSTRIALĂ
LEI:

1965-4 județe 
1970-9 județe 
1975-21 județe

1961 - 1965 1976 - 1980

Producția de cereale 

boabe-mediaboabe-media 

anuală
-mii tone-

AGRICULTURA - IN CONTINOO PROCES 
DE CREȘTERE INTENSIVA

• în primii doi ani din . actualul cincinal, 
sporul de recoltă la cereale a fost de aproape 
4 MILIOANE TONE anual față de producția 
medie din perioada 1971-1975;

• UN TRACTOR LA 76 DE HECTARE - 
iată un indicator semnificativ al nivelului de 
mecanizare pe care l-a atins anul acesta 
agricultura;

• Cantitățile de îngrășăminte chimice 
livrate agriculturii au crescut de la 6000 tone 
în anul 1950 la 1144000 TONE în anul 1976, 
iar suprafața amenajată pentru irigații - de la 
42500 hectare la 1729000 HECTARE;

• Producția globală agricolă va fi în pe
rioada 1976-1980 cu 28-44 LA SUTĂ mai mare 
decît media cincinalului trecut; în anul 1980, 
zootehnia va realiza 40 LA SUTĂ din întreaga 
producție agricolă.

tractoarelor din agriculturăNumărul
- mii bucăți -

128 DDO

1950 1962 1976

Votînd candidați! Frontului Unității Socialiste, votați pentru continua dezvoltare a 
industriei, agriculturii, a întregii economii românești, pentru creșterea avuției naționale, 
pentru continua ridicare a nivelului de viață și de civilizație al întregului nostru popor!
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TEATRUL PROLETAR
DIN ROMÂNIAIn mare, existența unui teatru proletar în România între 1918—1944 este de mult cunoscută. Dar nici cele cîteva articole șl cronici publicate în ziare de acum patru-cinci decenii (care, firesc, prin raritatea lor nu sînt de găsit decît în puține biblioteci), nici cele citeva studii apărute în anii noștri în reviste de specialitate cu circulație restrînsă și nici, în plus, o carte de factură memorialistică — consacrată unei atari experiențe (ne gîndim la „Teatrul între baionete" de C. Z. Alexandru) — nu au reușit să lumineze suficient amploarea și semnificația acestui fenomen deosebit de interesant. Nu au reușit să descrie cuprinderea și reliefurile domeniului. Să-i sesizeze continuitatea și diversitatea. Să-i surprindă formele tipice, originale de manifestare ; influențele suferite și apoi exercitate. Să-1 integreze suficient în istoria mișcării muncitorești. Să ii sublinieze cu pregnanța necesară semnificațiile politice și eficiența militantă. Să-i dezvăluie valorile estetice re- . marcabile și să-i demonstreze sensurile exemplare in actualitatea teatrului politic profesionist și de a- matori.O lucrare apărută recent în editura „Meridiane", „Teatrul proletar din România", semnată de Margareta Andreescu, răspunde în chip impresionant a- cestor — le-aș zice cu cuvînt bine cumpănit necesități. Cartea, ce munică seriozitatea șimeinicia, aderența spirituală la obiectul cercetării, deopotrivă obiectivitatea și pasiunea autoarei, este remarcabilă din multe puncte de vedere. Printre cele dinții : baza el documentară, cantitatea de informații, dintre care multe — inedite. Autoarea, care a investigat cu răbdare și aplicație colecții de ziare și reviste, arhive etc, stăpînește, toate datele cunoscute. Dar documentarea sa nu s-a o- prit aici. Ea a stat de vorbă ca un reporter sagace, cu animatori ai mișcării, cu rudele și prietenii lor, cu spectatorii de atunci ; le-a solicitat memoria, le-a răsfoit însemnările, schițele, le-a scrutat fotografiile „de familie", dînd la lumină unele de interes public, noi materiale ilustrative.Investigația se mută, după. cum e cazul, dintr-o parte în alta a țării, de la București („Cercul sindicatelor unitare", condus de B. Lebli, „Grupa Teatrală

la Iași și Pașcani, Cluj și Timișoara, relevind interesante spectacole politice, nu numai ale muncitorilor români, ci și ale celor din rîndul naționalităților conlocuitoare.întinsă asupra perioadei celei mai —1944 (dar rințe despre perioada anterioară), lucrareă începe prin a evoca acțiuni lite- rar-teatrale ce au însoțit organizarea primelor cercuri socialiste și cluburi muncitorești și ’ sfîrșește cu relatarea unora deosebit de semnificative, din anii negri ai ilegalității. Ani în care actorii și animatorii erau hăituiți de agenții siguranței ori purtau deja costume vărgate. Ani în care se crea și se juca pe scene improvizate în case conspirative ori chiar în închisorile de la Doftana, Văcărești, Galata, Caransebeș, Dumbrăveni, Mislea ori chiar în lagărele de la Tîrgu Jiu, Vapniarca, Gro- solovo (capitolul „Teatrul după gratii și sîrmă ghimpată").Tabloul se întregește și prin referințele la manifestările teatrului proletar agitatoric românesc peste hotare, mai întîi în Statele Unite ale ' Americii, unde în ultimele decenii ale veacului trecut emigraseră numeroși muncitori și plugari, apoi in Spania (unde comuniștii patrioți români se înrolează în lupta împotriva fascismului) și în mișcarea de rezistență din Franța. Tot ce am menționat pînă aici nu constituie decît „primul strat" al cărții. Următorul îl reprezintă a- naliza pe care M. Andreescu o face cu privire la repertoriul teatrului revo- luționar-agitatoric și la modalitățile de expresie cultivate cu deosebire. Relevind foarte interesante relații cu clasicii români, Caragiale mai ales (în montarea cărora muncitorii au introdus soluții dintre cele mai îndrăznețe și mai eficace — de actualizare și exprimare a poziții de clasă), rea insistă asupra pertoriului care individualizează acest teatru (Hauptmann, Gogol, Gorki, Maia- kovski, Capek, expresionismul german — filiera militantă cu deosebire : E. Toller), ca și asupra Sincerității, autenticității și eficienței spirituale a unor creații scrise ad-hoc de înșiși muncitorii-actori sau animatori ; poezii, piese, reviste etc. inspirate viața de toate, zilele, evenimentele cente.. Evidențierea Muncitorească", avindu-1 in reprezentații frunte pe Iosif Ligeti și multe altele) pe Valea Prahovei, la Rimnicu Vîl- cea, Brăila și Galați, la . Oradea, Arad și Reșița,

revelatoare, 1918 bogată în refe-

unco- te-

„clasic" și descrierea unor spectacole mai reușite, permit autoarei fundamentarea posibilităților și limitelor acestor „genuri" : atunci și — aspect deosebit de important — chiar in teatrul profesionist de amatori. De altfel, toarea indică, de cite este posibil, în filiația unor spectacole ale ultimului deceniu, unele ale teatrului agitatoric proletar.Reînviind o mulțime de manifestări prestigioase, M. Andreescu face și efortul definirii conștiinței estetice a celor care le produceau (capitolul: Posibile premise teoretice). Stabilește (pe lingă înrudirile cu teatrul revoluționar din lume din acea vreme) caracteristicile originale ale fenomenului românesc. Printre acestea : utilizarea în scopuri agitatorice a unor străvechi elemente de teatru foltloric.Este o plăcută surpriză să constați că printre susținătorii înflăcărați ai diverselor spectacole s-au numărat foarte multe dintre personalitățile de frunte ale partidului și statului nostru — azi. Astfel, la pagina 47, aflăm că la unele manifestări, cum ar fi cea din strada Uranus, din 22 aprilie 1939, printre ute- ciștii care au susținut un recital de poezie patriotică s-au numărat și Nicolae Ceaușescu și Elena Petrescu (Ceaușescu).„Teatrul proletar din România" este o demonstrație convingătoare a felului în care zeci și sute de militanți ai Partidului Comunist Român au luptat, creind cu energie și folosind cu dîrzenie arma cu- vîntului rostit pe scenă, teatrul menea vedesc jurări îndelung ore lungi și chinuitoare de muncă, erau interzise încă

azi, sau au- ori în timpul unui spectacol al Grupei Teatrale Muncitorești

Schiță de decor pentru actul IV din piesa „Azilul de 
noapte" de Gorki, prezentată de muncitorii-actori bucu- 

1924, in sala „Dacia"reșteni in anul

de stat evident, uneiAutoa-re-

In sfîrșit, Teatrul „C. Tă- nase" își tine făgăduiala și oferă publicului mult așteptata comedie muzicală de succes : „Salutări de la 
Vasile" de Aurel Storin și Vasile V. Vasilache.Piesa — un vodevil — este spumoasă, nu are pretenția să rezolve mari probleme și prin simplitate, firesc, prin tonul degajat, prin depărtarea neîncorsetată de convenționalisme gratuite convinge spectatorul, îi oferă două ore amu- ' zante, deconectante. Totul pare verosimil, deși personajele sînt conturate in tuș gros, caracterele sînt voit exagerate ; nu se merge pe nuanțe discrete, ci pe tonuri vii, aprinse. în portrete nu se propun linii mlădios arcuite, ci desene angulare. De aici, comicul natural, hazul. Povestea este simplă : încurcăturile pricinuite marelui bariton Turtureanu — cap de familie respectabilă și pentru ginerele său. cîntăreț de muzică — de către Vasile reparator de v Se sfîrșește cu aoestuia din urmă, cu o cerere în căsătorie pentru cea de-a doua fiică a marii vedete, cu debutul unei proaspete angajate la Operă... Se faoe, deci, ordine în casa Turtureanu. spre bucuria tuturor membrilor familiei, spre hazul tuturor spectatorilor. Cap de afiș : 
Dem Radulescu, neîntrecut pe post de mare bariton, de vedetă temută, plină de prețiozități ; construiește eroul cu minuțiozitate, clipă de clipă, din fraze, din replici, din ambitusul vocii, pedalînd pe extreme, de la tonuri grave, subli- niindu-și importanta, tonuri amenințătoare, asu- prindu-și ginerele, pînă la tonuri ascuțite, disperate, atunci cind pierde partida

zbir fost ușoara Vasile, televizoare, salutările

cinema
• Sonată pe malul lacului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
S Salty — 9,30; 11,30; 13,30, Sufe- 

nțele tinărujui Werther — 16;
18; 20 ; DOINA.
• Al șaptelea
CEAFARUL 
14,30; 16,30;
— 9,15; 11,30 
FAVORIT - 
18; 20,15.
• Piesa neterminată pentru pia
nina mecanică : EFORIE — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

continent : LIV
8,30: 10,30; 12,30;

18,30; 20,30, CAPITOL 
; 13,45; 16; 18,15; 20,30 
■ S; 11,15; 13,30; 15,45;

tablouri vorbite, procese teatru de păpuși turi de spectacole
tipurilor predilecte : vivante, coruri spectacole-lectură, literare, revistă, etc., ală- de tip

Că proletar era o ase- armă temută o do- și zecile de împre- în care spectacole pregătite, după

politice

de o ve- mai ales poantelede a cînta alături detă pariziană ; și din gagurile și pe câre le improvizează, cu care împănează spontan dialogurile, situațiile ;creează un personaj verosimil. Alături de el, echipa de actori a Teatrului „Tă- nase". care începe cu Nicu 
Constantin (sărmanul Mișu Vărzaru „făcut om" de socrul său numai pentru că a fost acceptat ca ginere.

Program-manifest al „Gru
pei Teatrale Muncito
rești" — G.T.M. — Bucu

rești 1931—1933

Rădulescu — cu replici sprințare, subliniind hazul „conversației in limba franceză". Nicolae Dinică în rolul reparatorului de televizoare, cu prestanță, muzical în cuplete. însă, după părerea mea. încă in căutarea tonului actoricesc potrivit. Și dacă mai amintim pe Alexandru Arșinel, străduindu-se să facă un portret hazliu doctorului, 
Petrișor Luca — croitorul

înainte de prima bătaie gongului inaugural, sau timpul desfășurării zentației, de către organele polițienești, de represiune ale statului burghezo-mc- șieresc. Relatarea unor a- semenea împrejurări alcătuiește pagini dintre cele mai palpitante •— scrise cy un simț de prozator.Iată dovezi. In 1931, o nouă reprezentație cu „Azilul de noapte" (a cercului „Dimitrie Marinescu" din București) va fi, în sfîrșit, autorizată. Cu numai două zile înainte de reprezentație, organele de represiune, care au înțeles însemnătatea politică a spectacolului, interzic apariția pe scenă a trei actori. „Partidul Comunist Român — scrie M. Andreescu — reușește să dejoace manevra poliției apelînd la actorii Teatrului Național Nicolae Brancomir, Chr. Dutescu și Silvia Colberti, care. inlocuindu-și „colegii", au salvat reprezentația. Acesta a fost doar începutul unor noi măsuri represive, culminind in ziua și seara spectacolului, cind coloane de polițiști opreau accesul publicului; interiorul teatrului „Roxy" fusese înțesat de poliție și jandarmi, in cabine se făceau percheziții furibunde. Brutala intervenție a sfir- șit prin a conferi jocului iritat al „actorilor" duritate. accente de protest cu atit mai ascuțite. Recepționată de sală, interpretarea aceasta e îndelung și frenetic aplaudată. Seara se încheie cu scandări de lozinci muncitorești, se strigă numele celor trei „actori" absenți. Publicul și inter- preții trăiesc intens bucuria noii victorii, dar și presentimentul de a fi participat, poate, la o ultimă

a in repre-

CU 
cu 
cu

cîntece propriu-zise. melodică inspirată, dinamică interioară, anume expresivitate vorbește fără îndoială' talent, de talentul de melodist al tînărului compozitor. Am reținut : „Impo
sibilul" (slow-rock-ul pe care îl cîntă Cristina Sta- mate), cupletele „Prietenul 
la nevoie se cunoaște"; 
„Temperament" (Nicu Constantin, Nicolae Dinlcă),

o o ocare i de

Cintecul și gluma 
relaxează si educă

un fel de Spiridon neajutorat care primește comenzi și stă sluj cind aude vocea baritonală), excelent, șlefuind cu virtuozitate secvențele, momentele muzicale. dozînd cu măiestrie nuanțele, luminînd personajul din toate unghiurile pentru a-i arăta nu numai slăbiciunea, dar și nota de melancolie, vibrația inimii. 
Lucia Boga (soția lui Turtu- reanu, actriță dramatică pierdută printre versurile shakespeareene) — dînd personalitate acestui personaj pitoresc pe care autorul, din păcate mai mult îl schițează în cele două mici apariții. Cristina Sta- 
mate ' (soția lui Mișu) — metamorfozînd chipul fetei dure, preocupată de marșuri clasice funebre, intr-o tînără agreabilă, noasă ; mult mai în prima ipostază.
Casetti — un ton de vivacitate, prospețime. Paula

priete- reușită
Ioana

* Premieră 
la Teatrul 

„C. Tănase“

grijuliu — am epuizat distribuția. Nouă personaje, nouă roluri, nouă actori care țes cu vervă (mai ales în partea a doua a spectacolului, cind tonusul crește evident), cu spontaneitate, cu vădită plăcere pentru text — după cum am spus — încurcăturile pricinuite de... Vasile.Autorul muzicii, Vasile V. 
Vasilache, este la a doua comedie muzicală. (Prima, „Săracul Gică", rește al 800-lea în repertoriul „Fantazio"). Pentru , 
țări de la Vasile" a zece cîntece. dintre vreo șase, cred, vor veni șlagăre : cuplete sau

• Mark polițistul : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30. MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Comoara din lacul de argint : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Din lumea filmului de altădată: 
CENTRAL — 9,15; 11,45: 14.15; 17; 
19,45, EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,30: 
17,15: 20.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Surisul mamei : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, CINEMA STUDIO 
(CASA FILMULUI) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.

sărbăto- spectacol Teatrului 
„Salu- scris care 1 de-

„Viața nu-i o loterie" (Ioana Casetti, N. Dinică), fiecare cu un colorit aparte, cu o vibrație aparte, fie că pornește de la un simplu vals sau propune tempo-uri diferite pentru cuplet și refren sau pur și simplu deapănă linia melodică într-o singură respirație. La o or- neosten- chia'r cuJ care actorii s-au străduit să o înțeleagă, să-i dea viată cit mai convingător. Și au fost vizibile strădania lor, dorința lor și, in primul rînd, dorința dirijorului Gelu 
Solomonescu de a face ca muzica să se impună sub experimentata sa baghetă.Regizorul N. Dinescu a de această dată rolul dirijor care are indi- pe știmele interpreti- .,fantezia", „improvi-

acestea se adaugă chestratie aerată, tativă, poate uneori prea subțire. Intr-un vînt. o partitură pe

avut unui cate lor : ...zatia“. Dă cuvîntul talentu-
• Iarna bobocilor : BUCEGI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, LIRA 
— 15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Ținutul uitat de timp :
VITA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,15, AURORA — 9; 11,15;
15,45: 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Dodes’Ka-Den (ambele serii) — 
9,45, Pe Bowery — 14; 16,15, Cu
mătră uscată — 18,30, Eclipsa — 
20,30 : CINEMATECA.
• Corsarul negru : BUZEȘTI — 9; 
12; 16; 19.
• Soarele alb al pustiului : FE
RENTARI — 15; 17,15; 19,30.
• Făgăduiala : GIULEȘTI — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Căpitan la 15 „ani : PACEA —

GRT- 
18,15; 
13,30;

manifestare publică și „liberă" a teatrului lor.Teza principală a cărții fiind : arta, ca o necesitate in lupta politică, mișcarea teatral-agitatorică — formă de activitate menită a lărgi orizontul cultural, a ascuți simțul politic, a exprima solidaritatea proletariatului. O altă temă cu care prima armonizează tulburător este arta ca o necesitate a sufletului, ca o formă de a supraviețui, de a rezista mizeriilor de tot felul, suferințelor morale și fizice, ca un mod de a afirma puterea omului de a crea frumosul și de a crede in triumful ideilor comuniste — în condiții dintre cele mai grele. Astfel, la acea „Bastille românească", închisoarea Doftana, comuniștii au întreținut o bogată viață spirituală ; se povesteau filme și romane de la vizetă (pentru a fi mai bine auzite). se recitau poezii revoluționare și se făceau concursuri de poezie originală. Se jucau „oglinzile strimbe", cu monologuri satirice. Tot aici „comediile lui Caragiale, montate cu din ce in ce mai multă pricepere, au constituit pentru cei închiși cele mai depline desfătări spectaculare și stimulente morale". De altfel, eficiența spirituală, impresia produsă asupra spectatorilor sînt o preocupare cărții.Contribuție lă la istoria mânuse. lucrarea proletar din România" conține sugestii dintre cele mai interesante pentru înflorirea de azi și de mîine a unui teatru militant, agitatoric. armă eficientă făurirea omului nou.
Natalia STANCU

Despre valoarea și importanța operei lui Marin Preda s-au scris pagini judicioase. De asemenea, despre romanul Marele singuratic, recent ecranizat. După opinia mea, proza lui Marin Preda e admirabilă, de pildă, in momente de felul aceșta : „Aici Gheorghe al lui Pa- țac se opri singur, izbucni pe neașteptate într-un ris înghesuit de satisfacție și dindu-se pe spate pe scaun își duse din 'nou pumnul la gură cu cotul în gardă, ca și cînd s-ar fi ferit să nu încaseze iar lovituri de la ceilalți, pentru risul excesiv pe care li-1 pmvoca. Dar numai pe chipul negru al lui Costică apăru sticlirea tăcută a unui rînjet. Ceilalți stăteau țepeni". Sau, imediat după aceea, in reflecții ca a- ceasta : „Dar Costică tăcea, nu avea, după cît se părea, darul vorbirii, plăcerea lui era să asculte... Și la asta trebuie pricepere, fiindcă altfel nu-ți povestește nimeni nimic". Cînd însă se istorisesc episoade din viața lui Tonitza, a lui Buffet sau, probabil, a vreunui pictor de azi, cînd se descoperă „alegoria" cu clinele sau cind se fac considerații de filozofia culturii pe tema picturii contemporane („Arta noastră a căzut în decorativ"), narațiunea devine inoportun sfătoasă, deseori didactic-explicativă, lipsită de o autentică vlagă expresivă. Cred că o ecranizare trebuie să tină seama de astfel de decalaje.Adaptînd pentru ecran, în colaborare cu autorul, Marele singuratic, regizorul Iulian Mihu a scos in relief tocmai părțile mai puțin izbutite ale romanului. Să fi fost ele, oare, mai „cinematografice"? Nu, mai ales că sînt cuprinse, aproape toate, în dialog, in alineatele „vorbite", deci într-o zonă mai puțin căutată de arta filmului. Marele singuratic apare, astfel, excesiv de vorbăreț, la replicile propriu-zise adău-. gîndu-se și „monoloagele interioare", adică meditațiile cu glas tare, auzite din afara cadrului, în timp ce personajul-emițător tace, se plimbă mut sau citește cărți sub copacii din parcul Mogoșoaiei. Vrînd-ne- vrînd, regizorul face să se coaguleze un climat de banalitate cu pretenții inte- lectualiste, pe- o structură povestitoare de tip Love story, sesizabilă și in ro-

man, dar simțitor fortificată în film. De l'apt, pelicula lui Iulian Mihu este un fel de Love story localizat și apoi îmbibat de retrăiri și de tonuri ale Trecătoarelor iubiri. opera Malvinei Urșianu. Nu doar prezența interpretului principal. George Mottoi. evadarea pe litoral, vizita în saț stabilesc legătura biri, moartea prematură a eroinei amintește de „lovesto- rysm", ci și alte elemente,
sau saucu Trecătoarele iu- după cum nu doar

pre o îmbogățire a operei literare prin procedee cinematografice (de exemplu : „monologul interior") sau. invers, despre o înnobilare a filmului prin „cultura" romanului nu e de discutat, eroii filmului ne- avind „grosimea", consistența caracterologică sau măcar tipologică a unor eroi literari (cu excepția, eventual. a celui interpretat de regretatul Toma Caragiu). Așa stind lucrurile, Marele singuratic se autodefinește ca o ecranizare pali-
„MARELE

SINGURATIC"
SI MICA
3

ECRANIZARE
Puncte de vederede substanță sau de tehnică a formei cinematografice. Produsul finit, filmul văzut în întregime dă, pînă la urmă, senzația unui hibrid, a unui amestec de literatură motivele uneia nu topească nouă, artistic autonomă, cu motivele și procedeele celuilalt dimpotrivă, acestea aproape că se resping . reciproc.Din ce categorie de „e- cranizări" face parte Marele singuratic ? Din aceea pe care teoreticienii o definesc : „cinematograful in serviciul literaturii" ? Sau din cealaltă : „dijmășie — la parte egală — între film și literatură" ? Filmul Marele singuratic aduce prea puține servicii — chiar și numai din unghiul popularizării — romanului, deoarece, fără a-i reda farmecul narativ, pe de o parte îl „descărnează", iar pe de altă parte insistă excesiv pe considerațiile teo- retico-estetice. Și nici des-

și film, în care și procedeele ajung să se con- într-o lucrare

dă ca propagaridistă a literaturii și minoră ca lucrare specific cinematografică.Ce învățăminte, esențiale, se pot extrage, totuși, din- tr-o asemenaa experiență, pentru a se evita „micile ecranizări" ? Numeroase, desigur, dintre care cele mai urgente ar fi : 1) Deși, teoretic, orice scriere literară, îndeosebi în proză, ppate fi adaptată cinematografic. practic însă există lucrări mai ușor și altele mai greu de ecranizat. Marele singuratic este relativ ușor de ecranizat din punct de vedere al tehnicii scenariului, dar în același timp destul de greu de ecranizat din punctul de vedere al concentrării asupra unei idei centrale. („Retragerea" revoluționarului din luptă pentru a reveni, după o tragie-ama- ră experiență de iubire, în mijlocul unei realități tumultuoase în stare singură, o Romanul de unele
Din creația plastică

a tipografilor
constarîtă asubstanția- teatrului ro- „Teatrul

lui, fanteziei actorilor, dar, ca într-o piesă modernă, găsește din cind în cînd tonul comun care să dea unitate, echilibru acțiunii, piesei în sine. Cu neinspirat este însă letul. Nu s-a găsit formula potrivită numerele coregrafice, puteau introduce poate in acțiune, ca momente în sine la care să-și dea concursul ansamblul de balet sau se puteau propune, pe un fundal colorat. va- riațiuni coregrafice menite să acompanieze muzica... ; dar „cei șapte magnifici" care pătrund în casa baritonului și bat din călciie „Imposibilul" sau defilarea dansatoarelor sau baletul în alb pe_ pianul alb... n-au făcut decît să stînjenească acțiunea (nu mai vorbesc de lipsa de fantezie a pașilor), să dea o notă diletantă. Și tot la „nereușite" marcăm scenografia Teo
dorei Dinulescu, care, deși nu este la prima colaborare cu un teatru de revistă, nu s-a convins că scena estradei are alte legi decît micul ecran. Ceea ce arhitecta propune este un cadru scenografic înzorzonat, cu hirtiuțe sclipitoare ca pentru anul nou, scăldat în culori spelbe, fără viată. în disonanță cu acțiunea, cu muzica. Și dacă din variante s-ar fi ales mai simplă — jocul portrete, de panouri de desene în care reanu să apară în chip de Scarpia, Figaro, Toreadorul, nefericitul Germont... — se ajungea la un decor mai „de efect", într-un fel, o invitație pentru actori la noi gaguri, noi situații comice.

teme colaterale, mi se pare că lasă să se întrevadă o asemenea idee)..2) Nu toți autorii literari — prozatori, dramaturgi, poeți — sînt. în mod automat și obligatoriu, și scenariști, chiar și atunci — poate chiar atunci, cu deosebire — cind își prelucrează propriile scrieri. Dacă nu gîndesc și nu simt cinematografic, scriitorii pot deveni cel mult niște scenariști improvizați, iar improvizația în sens de în- cropeală, și în artă, duce invariabil efecte gative. bastre Preda viabil, în Marele singuratic, mult mai puțin. 3) Pre- lucrînd materialul de viață (literar), regizorul este chemat să-și angajeze din plin fantezia creatoare (cinematografică) zarea estetică, me montate, sinteze esențe, filmul, efortul cartea, pasaj cu pasaj, și nici în toate sau cele mai multe din articulațiile ei,, ci, ple- cind de la .conținuturile și situațiile acesteia, să struiască o operă de tit“ în chele exclusiv matografică. Iulian are, fără îndoială, o menea capacitate, dar aici, fie că n-a corectat suficient viziunea livrescă a scenaristului, fie că a nutrit ambiția camdată îi depășește puterile — nu de a echivala, ci de a direct sugestia imaginii literare, ceea ce nu i-a reușit decît parțial.Sectorul ecranizărilor este foarte bogat în filmografia națională, mai mult : este exponențial, reprezentativ. Cele mai multe din filmele noastre importante — de la O noapte furtunoasă la Moara cu noroc și la Setea. de la Pădurea spinzu- raților la Desfășurarea, la Nunta de piatră și la Tă- nase Scatiu — sînt ecrani- o medie valorică Iată de ce orice : sub această cotă ! a fi semnalată și critic, în vederea

pro- ne- al-în Porțile ale orașului. Marin a fost un scenarist
intru reorgani- în fotogra- * a noii sale de fenomene și care trebuie să fie Adică nu să facă inutil de a „reda" de a o „restitui"

con-„ci- cine- Mihu ase-
care deo-

traduce-ilustra

poate fi o idee să susțină, ea operă valoroasă, însuși, dincolo „căderi" sau

zări cu i ridicată, alunecare se cuvine analizată corectării, a întoarcerii ho- tărîte la calitatea cu care ne-au obișnuit cineaștii- ecranizatori, în majoritatea lor.
Florian POTRA

George CIUDAN

„Vîr steleSorin Copăcescu etc. — se caracterizează printr-o unitate obținută prin diversitate. Căci, multitudinea de stiluri cu modalități de expresie — rezultat al liberei dezvoltări a fiecărui artist amator — sînt supuse aceleiași finalități : înnobilarea omului. desăvirșirea lui prin intermediul a- cestui excelent mijloc educativ care este imaginea artistică. Prezenta artiștilor tipografi in mijlocul oamenilor, al preocupărilor și năzuințelor ca- re-i animă, prezenta lor în mijlocul unei lumi pe care incearcă să o descopere prin imaginile artei stabilește implicit termenii dialogului cu publicul. Este un dialog complex la înfiriparea căruia contribuie, o dată mai mult, cele mai bune lucrări cuprinse în albumul tipărit de U.G.S.R. în colaborare cu Comitetul Uniunii sindicatelor din presă, poligrafie și edituri.

desigur, o etapă extrem de dificilă in realizarea acelei expoziții, și cu atit mai mult in alcătuirea prezentului album, date fiind atit numărul mare al creatorilor a- matori (au fost pre- zenți peste 500 de expozanți), cit și varietatea domeniilor artistice in care-și desfășoară ei activitatea (de la sculptură fotografiiUn fapt pofida marii varietăți a lucrărilor prezentate, aspectul general al a- cestei creații — așa cum se conturează ea, de pildă, din lucrările linotipistului pensionar Toma Valeriu, ale zincografului Alexandru Urdă, ale zețarului Nicolae Vintilă, ale mașinistului tipograf Grigore Dobre, ale Bercaru, Sorin zioglu. Aurel mitrache, Iosif Marcso, Vincența Dragu, Constanța Stamate, Alin Boingiu, Romulus Cos- inginerului

O prestigioasă tradiție atribuie tipografilor, odată cu multiplicarea imaginii și a cuvm^ilui scris, largi preocupă?! culturale, interesante și revelatoare < contribuții de oi-dm artistic. Este un adevăr pentru care pledează și recentul album „Din creația plastică a tipografilor". La baza alcătuirii lui au stat lucrările realizate cercurilor plastică ce voltat pe proape toate tipografiile din întreaga țară.Concursul „Făclia tipografilor" din cadrul Festivalului național „Cîntarea României", concurs care a încununat printr-o amplă expoziție un ciclu de manifestări preliminare, a favorizat totodată o incursiune revelatoare' în preocupările multor tipografi care, dincolo de îndeplinirea sarcinilor profesionale, au găsit răgazul să se consacre frumosului artistic. Selecția constituit,

George Ciudan este unul dintre , acei poeți.- risipitori de versuri de mai multe decenii ■ prin publicațiile literare, niciodată preocupat serios să le adune in volum. Fiindcă, de la „Răzvrătiri", antologie poetică juvenilă, apărută în urmă cu trei decenii, prezența sa lirică nu a ieșit din paginile revistelor. A- bia acum, prin grija editurii timișorene „Facla", versurile sale sînt adunate într-un volum cuprinzător și reprezentativ pentru întreaga sa creație întinsă pe durata a peste 35 de ani.Fără a le putea, cronologic, stabili o vîrstă — poeziile sale se revendică de la tenie eterne și folosesc cu predilecție mijloacele formale ale folclorului, mai cu seamă ale baladei — ele marchează totuși, prin tonalitate, o evoluție aparte, in. care se pot distinge căutările propriului timbru liric. De la „Poveste -simplă", confesiunea unui copil „singuratic și trist", căutînd cu înfrigurare locul său în lume, pornește de fapt întreaga sa lirică, poetul aflind în angajarea sa la ritmurile înnoitoare un mod de expresie cu largi definiri ontologice, care transformă totul în e- nergică adeziune. Temperatura înaltă a simțirii încălzește versuri notabile, în ciclul „Numai țara ne rămîne" : „Incălzește-ne lingă inima ta, / dulce țarină, / mingîie durerile nașterii noastre. / Taina-ncolțirii sub zăpezile pure / întunericul tău o cunoaște / Răcoroase săruturi din cer, / Viscoliri de lumină / cadă asupra noastră de-a valma, / in miezul verii vom dărui / spice cit palma. / încălzește-ne lingă inima ta. / dulce țarină, / ascultă ruga noastră fierbinte, / drăgăstoasă, păgînă". (Rugă semințelor).Despre o astfel de poezie s-au rostit cuvinte frumoase. Gala Galaction observa că poezia lui George Ciudan „interpretează o istorie și un neam", aceasta „ne face să întrevedem o vastă și dureroasă epopee socială". Fără îndoială, gîndurile marelui cărturar aveau in vedere mai ales lirica de început a poetului, iar timpul nu a dezmințit aprecierea. a adîncit-p îmbogățind-o, impunîndu-i un ton de viguros optimism, o paletă stilistică mal bogată și, mai cu seamă, lărgin- du-i zona de cuprindere a unor teritorii nebătătorite. Epopeic și mai ales baladesc, în tradiția cîntecului de revoltă și iubire al trubadurilor tîrzii, versul poetului se dovedește capabil să cuprindă inflexiuni sufletești delicate. Cu ciclul „Cîntec pentru pasărea albastră" pătrundem în intimitatea unui poet sentimental care-și exersează lira în a- cordurile cintecului erotic. Poetul o face decent, discret, cu acele sonorități ale cîntecului vîrstei tîrzii, cind energiile consumate năvalnic lasă să se depene numai amintiri. Așa cum se intimplă cu revelațiile tîrzii, nici o asemenea lirică nu-i lipsită de banalități, de ușoare accente melodramatice. Precumpănesc însă un discret fior meditativ în preajma eternității iubirii, o îndepărtare de vibrația simțurilor pentru o apropiere de profunzimea gindurilor.Tîrziile „Viratele dorului" ne reamintesc noblețea gestului sincer, care ferește poezia de alterare și uitare.
Emil VASILESCU

în cadrul des-aulingă
pictură și la grafică și artistice), revelator : înartă dez- a-

retușorilor Mihai ~ ’ Ter-Du-
Marina PREUTU

Mama și copilul

totul ba- încă pentru Se

foto, Turtu-

Smaranda OȚEANU TOMA VALERIU :

16; 18, ARTA — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20.
• Răpirea fecioarelor : PACEA 
r- 20.
• Piedone, comisarul fără armă :
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30,
15,45; 18; 20,15.
• Regăsire: VOLGA — 9; 11;
13,15; 15,30; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Johnny Chitara : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• A cincea pecete : VIITORUL — 
15; 17,30: 20.
• Chirurgii : POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Tănase Scatiu : MUNCA 
12; 16; 19.
• Buzduganul cu trei peceți : 
COSMOS — 15,30; 19.
• Zina apelor — 9,30; 11,30; 13,30,

Marele singuratic
FLACĂRA.
• Baiul de simbătă seara : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Valea prafului de pușcă — 14; 
16. Taburetul prințesei — 18; 20 : 
DRUMUL SĂRII

tatr
•

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică) : 
Romulus cel Mare — 15,30, Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 20.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim-

fonic susținut de Filarmonica din 
Cluj-Napoca. Dirijor : Emil Simon. 
Solist : Ivan Drenlkov (R. P. Bul
garia) — 20.
• Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 15. Joc de 
pisici — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Mania posturilor 
— 15,30, Emigranții — 19,30.
• Teatrul de comedie : Poemele 
luminii — recital : Silviu Stăncu- 
lescu — 16, Musafirul care 
sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" 
Magheru) : Barbarii — 19,30, 
Studio) : Gaițele — 15; 19.

n-a(sala (sala

• Teatrul Giulești : Regele Ioan
— 19,30, (la Sala Palatului) : 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : Neves
tele vesele din Windsor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Povestea timpului pierdut
— 17.
• Circul București : Super circ
— 16; 19,30.

9;
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Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe președintele Comitetului de Stat 

pentru Stiintă si Tehnică 
din Republica Socialistă VietnamTovarășa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., director general al Institutului cen - trai de chimie, a primit, vineri dimineața, pe tovarășul Tran Quinh, președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică din Republica Socialistă Vietnam, care efectuează o vizită in țara noastră.Au participat tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, precum și membri ai consiliului științific al Institutului central de chimie.A fost prezent Tran Thuan, ambasadorul R. S. Vietnam la București.Cu acest prilej, oaspetele a luat cunoștință de modul de organizare, rezultatele și preocupările Institutului central de chimie, ale întregii rețele de cercetare științifică și tehnologică din țara noastră, de creșterea eficienței cercetării în dezvoltarea economică și socială a patriei, de felul în care se realizează în România îmbinarea învățămîntului cu cercetarea și producția.Convorbirea pe care tovarășa Elena Ceaușescu a avut-o cu tovarășul

în zilele de 14—18 noiembrie a.c., la invitația C.C. al P.C.R., o delegație de activiști ai P.S.U.G., condusă de tovarășul Horst Wambutt, șeful Secției industriei materiilor de bază a C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Delegația a avut convorbiri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, comitetele județean Prahova și municipal Gheorghe Gheorghiu-Dej ale P.C.R., precum șl la Ministerul Industriei Chimice. Oaspeții au vizitat, de asemenea, obiective economice și social-culturale din Capitală și municipiile Buzău și Gheorghe Gheorghiu-Dej.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost prezent Siegfried Bock, ambasadorul R. D. Germane la București.
★La invitația Consiliului Național al Femeilor, o delegație a Uniunii Femeilor din Vietnam, condusă de Nguyen Thi-Dinh, membră a Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, prim-vicepreședin- tă a Uniunii Femeilor din Vietnam, viceministru la Ministerul Invalizilor de Război și Afacerilor Sociale, a efectuat o vizită de prietenie ,și schimb de experiență în țara noastră.Delegația a avut întrevederi la Ministerul Educației și învățămîntului, la Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, la comitetele județene de partid și consiliile populare județene Sibiu, Argeș, Brașov, precum și convorbiri cu președinte și membre ale birourilor comitetelor județene ale femeilor. Delegația a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din județele amintite.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășa Lina Cioba- nu, președinta Consiliului Național al Femeilor. La convorbire, care s-a
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HANDBAL: „Trofeul Carpați“

AZI, ROMÂNIA-U.R.S.S.
Măsuri stabilite de Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
, în vederea ridicării calității fotbalului nostru, Biroul Executiv al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport a luat în discuție bilanțul internațional nesatisfăcător cu care fotbalul și-a încheiat acest sezon, eșecurile din preliminariile campionatului mondial, în cupele europene intercluburi, în întrecerile balcanice, pentru tineret și juniori.C.N.E.F.S. apreciază autocritic că nu a luat toate măsurile ce se impuneau din programul de dezvoltare a mișcării sportive aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru îmbunătățirea activității fotbalistice și lichidarea fenomenelor negative care au continuat să se manifeste în acest sport.Tn același timp, se constată că F.R. Fotbal are o vină importantă pentru această stare de lucruri, deoarece nu a exercitat controale riguroase pentru a constata modul ,în care sînt aduse la îndeplinire propriile Indicații privind mărirea volumului de pregătire și creșterea calității 'antrenamentelor și a neglijat promovarea elementelor tinere. Această situație a influențat negativ pregătirile lotului reprezentativ și a favorizat unele greșeli ale conducerii tehnice a federației, care, în final, au dus la necalificarea la campionatul mondial din Argentina.Pentru lichidarea lipsurilor semnalate șl ridicarea calității fotbalului românesc la nivelul exigențelor pe plan mondial, în vederea unei reprezentări internaționale co

Tran Quinh a relevat dorința comună de a dezvolta colaborarea dintre oamenii de știință români și vietnamezi, cooperarea bilaterală în cercetare și tehnologie, in industriile chimică, petrochimică, constructoare de mașini, materialelor de construcții, industriei ușoare și în alte sectoare de interes reciproc.S-a evidențiat faptul că această cooperare se înscrie în cadrul colaborării rodnice care se extinde și se adîncește continuu între cele două țări pe plan politic, economic, tehni- co-ștlințific, cultural și în alte domenii ale construcției socialiste. Intensificarea conlucrării pe tărîm științific servește progresului țărilor noastre, contribuie la întărirea relațiilor de prietenie statornicite între poporul român și poporul vietnamez.După întrevedere, desfășurată în- tr-o atmosferă de caldă prietenie, a fost vizitată o expoziție care reunește produse reprezentative realizate pe baza tehnologiilor elaborate de specialiștii unităților componente ale Institutului central de chimie.
Cronica zileidesfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească au participat membre ale Biroului C.N.F.Vineri, delegația a părăsit țara noastră.

★Vineri după-amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația muncitorilor din R. P. Chineză, condusă de Șiu Uan-țîn, vicepreședinta Uniunii Generale a Sindicatelor din provincia Getiang, care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., a făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră.La aeroport, delegația a fost condusă de tovarășul Paul Nagy, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai U.G.S.R.Au fost de față Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, și alți membri ai ambasadei.
★Vineri, după-amiază, George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Louis Jean Marie Bauwens, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Olandei, și pe Juan Manuel Berlanga Garcia, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite Mexicane în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★La C.C. al U.T.C. au continuat convorbirile dintre tovarășul Ion Traian Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, și Kerim Mahmoud Hussain, ministrul tineretului din Irak, președinte al Uniunii Generale a Tineretului Irakian. Desfășurate într-o atmosferă caldă, prietenească, discuțiile au prilejuit un larg schimb de opinii asupra dezvoltării, în continuare, a relațiilor de prietenie și colaborare pe linie de tineret dintre Republica Socialistă România și Republica Irak. Au fost abordate probleme actuale ale mișcării internaționale de tineret și stu- denți.

respunzătoare, Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a stabilit măsuri pentru întărirea conducerii cluburilor și secțiilor care au echipe divizionare, îmbunătățirea și aplicarea criteriilor și haremurilor privind selecționarea copiilor și juniorilor și promovarea jucătorilor talentați în campionate. Pe această bază, F.R. Fotbal va testa pină la 1 mai 1978 valoarea jucătorilor tineri, capabili să facă p^rte din loturile echipelor divizionare. De asemenea, fotbaliștii din diviziile A și B vor fi testați, cu începere din zilele următoare, in ceea ce privește potențialul fizic și tehnic, urmînd ca jucătorii ce nu vor îndeplini criteriile stabilite să. nu poată fi folosiți în etapele de campionat pînă cind nu vor trece haremurile prevăzute. Un colectiv de specialiști va controla săptăminal echipele divizionare și va hotărî asupra ’ oportunității folosirii jucătorilor în formațiile respective.De la 1 ianuarie 1978 se va introduce un angajament semnat de fotbaliști la cluburile și secțiile de care aparțin, cuprinzînd drepturile și îndatoririle acestora, precum și consecințele care decurg din nerespecta- rea obligațiilor. Se va alcătui ' cu sprijinul organizațiilor de partid și U.T.C. un program de activități politico-educative, în vederea educației cetățenești, întăririi responsabilității, a ordinii și disciplinei, combaterii manifestărilor negative și aplicării cu' fermitate a normelor eticii și echității comuniste.

In Editura politica 

au apărut volumele:

„Universitatea politică 
și de conducere"

— TEZE —

. • „Probleme ale construc
ției de partid și de stat, ale 
conducerii științifice a activi
tății social-politice“. (Vol. I).

• „Probleme ale economiei 
politice a socialismului. Poli
tica economică a Partidului 
Comunist Român". (Vol II).

• „Probleme ale materia
lismului dialectic și istoric, ale 
socialismului științific, ale is
toriei patriei și Partidului Co
munist Român". (Vol. III).

Colecția „Tnvățămîntul po
litico-ideologic de partid".

A fost prezent Abdullah Suleiman Al-Khidair, ambasadorul Irakului la București.în aceea zi, Kerim Mahmoud Hua- sain, a avut o întrevedere cu tovarășa Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului.
★Vineri după-amiază a sosit în Capitală Dario Antoniozzi, ministrul turismului și spectacolelor al Italiei, care va participa la lucrările Comisiei mixte româno—italiene în domeniul turismului.
★La Centrul internațional CEPECA din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu" s-a încheiat,, vineri, un nou curs destinat cadrelor de conducere din țări în curs de dezvoltare.La acest curs, care a avut ca temă „Metode și tehnici de planificare și prognoză", au participat cadre din 23 de țări din Africa, Asia, America Latină și din Europa.
★• Vineri a sosit la București, Trifun Nicoliă, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în Republica Socialistă România.
★Vineri au început, la Academia Republicii Socialiste România, lucrările sesiunii de comunicări „Procesele învățării".Organizată de Comitetul român de istoria și filozofia științei, această reuniune va prilejui, pe parcursul a două zile, susținerea unui mare număr de comunicări științifice consacrate învățămîntului, implicațiilor sale în societatea contemporană.
★Vineri și-a încheiat vizita în țara noastră Anthony I. J. A. Looijen, director executiv la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Mihai Diamandopol, directorul Băncii de investiții. (Agerpres)

începînd din anul competițional 1978/79 numărul echipelor la eșaloanele. divizionare va fi redus în vederea concentrării valorilor și creșterii mai rapide a nivelului tehnic competițional.Pe baza unui program vor fi reexaminați antrenorii și arbitrii, președinții de secții și cluburi, ai centrelor de copii și juniori, cei insuficient pregătiți urmînd să fie înlo- cuiți. Antrenorii vor încheia contracte de angajament cu cluburile și secțiile pe o durată de minimum 4 ani.Biroul Executiv al C.N.E.F.S. va conduce mai ferm activitatea federației de fotbal pentru ca aceasta să-și exercite rolul cu mai multă exigență și eficacitate, pentru instaurarea grabnică a unui climat de muncă asiduă, ordine și disciplină, cinste și corectitudine, începînd cu membrii federației pină la ultimul jucător legitimat ; va fi convocată plenara C.N.E.F.S., care va analiza modul cum au fost îndeplinite hotă- rîrile și sarcinile de partid în domeniul activității fotbalistice și va stabili măsuri in vederea unei redresări grabnice a actualei situații.Biroul Executiv al C.N.E.F.S. consideră îndreptățite criticile, observațiile și sugestiile apărute în presă șl în relatările de la radio și televiziune și apreciază qă propunerile ce vor fi făcute de către jucători, specialiști și iubitori ai fotbalului vor fi binevenite și folosite in activitatea practică.

Primire la primul ministru 
al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri, pe participanții la colocviul pe tema „Conducerea întreprinderilor și strategia dezvoltării", ale cărui lucrări s-au desfășurat în capitala țării noastre sub egida Academiei „Ștefan Gheorghiu".La primire au luat parte tovarășul Leonte Răutu, președintele Consiliului de conducere și rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", membri ai conducerii academiei.Din rîndul participanților din cele 21 de țări și al unor organizații internaționale au luat cuvîntul Spiro Paolo Padolecchia, reprezentant al Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltarea industrială , Jean Franțois Poncet, director general al Fundației europene de management, S. S. Dzarasov, profesor la Academia de științe sociale de pe lingă C.C. al P.C.U.S., Ben Mesbah, profesor la Institutul național de productivitate și dezvoltare industrială din Alger, George S. Walters, profesor la Universitatea Rutgers — S.U.A., Gilbert Sauvage, de la Institutul european pentru administrarea afacerilor, Karam Eldin A. Salih, de la Centrul de conducere și productivitate din Sudan, William Bree,

★Vineri «-au încheiat lucrările colocviului pe tema „Conducerea întreprinderilor și strategia dezvoltării", organizat de Academia „Ștefan Gheorghiu". Alături de numeroși specialiști români, la dezbateri au luat parte invitați din 21 de țări, precum și reprezentanți ai mai multor organizații internaționale de profil.
tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Nicholas Ni

ckleby. Episodul 3 
ÎS,00 Concert de prînz 
13,45 Forum cetățenesc — ediție specia

lă. Votăm pentru viitorul luminos, 
socialist al patriei

14,15 „Cîntarea României". Laureațl ai 
Festivalului național

14,40 Răspunderea opțiunii — reportaj 
15,00 stadion
18,30 „Neamul meu și țara mea" — me

lodii populare
18.93 Clubul tineretului
17,55 Un gînd, un crez, o țară. Emisiu

ne de versuri patriotice și revo
luționare, dedicate patriei socia

O nouă tragereLa tragerea din 29 noiembrie bogata listă de cîștiguri cuprinde autoturisme „Dacia 1300", excursii în U.R.S.S. sau în R.P. Polonă — R.D. Germană — R.S. Cehoslovacă — R.P. Ungară, precum și bilete de odihnă la Predeal și Sinaia. Se acordă, de asemenea, cîștiguri în bani de valoare fixă (50 000, 25 000, 10 000 lei etc.) și de valoare variabilă.La cele 5 extrageri, repartizate în 2 faze, se extrag in to * • 

Extragerea I : 20 37 38 73 56 61' 12 83 85Extragerea a II-a : 48 72 10 87 34 16 43 47 69.

După o zi de odihnă, competiția internațională masculină de handbal dotată cu „Trofeul Carpați" se reia astăzi în Sala sporturilor din Baia Mare cu primele meciuri din turneul final, fază în care s-au calificat echipele R. D. Germane, României, U.R.S.S. și Spaniei.
• în turneul de tenis pentru „Challenge Cup-WCT“, care se desfășoară in aceste zile la Las Vegas (Nevada), jucătorul român Ilie Năstase l-a întrecut cu 5—6, 6—4, 6—5 pe americanul Roscoe Tanner. în urma acestei victorii, Ilie Năstase s-a clasat pe primul loc in grupa preliminară B, urmînd să-l intîlnească in semifinale pe jucătorul clasat pe locul al doilea din grupa preliminară A.Reamintim că tenismanul român a terminat învingător și in primele două partide susținute, în care a dispus cu 6—5, 5—6, 6—4 de Vitas Ge- rulaitis (S.U.A.) și a cîștigat cu 6—5, 6—4 în fața australianului Rod Laver.Rezultate din grupa B : Jimmy Connors (S.U.A.) — Ken Rosewall (Australia) 6—0, 6—2 ; Dick Stockton (S.U.A.) — John Alexander (Australia) 6—3, 5—6, 6—4.• La Ankara se desfășoară campionatele balcanice de haltere, tn prima zi, halterofilii români au cucerit 5 titluri prin Gh. Maftei (muscă) — 197 kg Ia total (112,500 kg la stilul „aruncat") și Marian Grigoraș (pană) — 250 kg la totalul stilurilor

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 18 NOIEMBRIE 1977

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

director al Institutului britanic de management.Vorbitorii au evidențiat faptul că reuniunea de la București a oferit un cadru deosebit de prielnic pentru un schimb rodnic de păreri, precum și pentru cunoașterea valoroasei experiențe românești în domeniul organizării și conducerii întreprinderii, al strategiei dezvoltării economico- sociale.In acest context, ei au subliniat rolul activ al României în dezvoltarea și adîncirea colaborării șl cooperării internaționale pe toate planurile. Vorbitorii au exprimat gratitudinea lor față de conducerea statului român pentru condițiile deosebite create desfășurării colocviului, pentru reușita acestei reuniuni.Tovarășul Manea Mănescu a relevat experiența României în conducerea și strategia dezvoltării, succesele obținute în realizarea planurilor economice și sociale ale țării, subliniind rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea organizării și conducerii, pe baze științifice, a întregului proces de dezvoltare multilaterală a României socialiste. De asemenea, s-a referit la probleme actuale ale economiei mondiale.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească,
★Timp de 3 zile, în ședințe plenare și în cadrul unor mese rotunde au fost dezbătute problemele conducerii întreprinderii, ale perspectivei e- conomico-sociale, ale activității de formare și perfecționare a cadrelor de conducere, precum și de dezvoltare pe viitor a relațiilor de colaborare între instituțiile reprezentate la colocviu.

liste, Partidului Comunist Român, 
alegerilor de deputatl in consiliile 
populare

18.15 Săptămîna politică internă șl in
ternațională

18.30 Antologia filmului pentru copil și 
tineret : Stan și Bran

19.15 Publicitate
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • Tara tn ajun de 

alegeri
20,00 Roadele politicii partidului. Capi

tol nou la o carte despre satul 
românesc — reportaj

20.15 Votul nostru-i votul țării. Pro
gram de cintece Interpretate de 
corul Radiotelevlziunli

20,35 Teleenciclopedia • Olimpiadele 
antice • Școala flamandă în pic
tura universală • Chronos

21,10 Țară dragă, țara mea. spectacol 
muzical-literar-coregrafic

21,50 întilnlre cu satira șl umorul
22,25 Telejurnal • Sport
22,40 Cintece de voie bună
23,00 închiderea programului

excepțională LOTOtal 42 de numere. Se atribuie cîștiguri pe 13 categorii. Se cîș- tigă și cu 3 numere din cele 24 ale fazei I și din cele 18 ale fazei a Il-a.Se participă cu bilete de 5 și 15 lei varianta simplă achitată fie integral, fie în proporție de un sfert. Biletele de 15 lei participă la toate cele 5 extrageri.Agențiile Loto-Pronosport oferă și alte amănunt^, prospecte ale acestei trageri.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :1 147 421 lei din care : 500 000 lei report la categoria 1.

Cu începere de la ora 15,30 sînt programate următoarele partide : Bulgaria — România (B) ; Danemarca — Ungaria (meciuri pentru locurile 5—8) ; R. D. Germană — Spania și România — U.R.S.S.
(110 kg la „smuls" și 140 kg la „a- runcat"). întrecerile continuă.• tn cadrul turneului masculin devolei, rezervat echipelor studențești, de la Strakonice (Cehoslovacia), selecționata României a întrecut cu scorul de 3—0 (15-4, 18-16. 15-8) formațiaU.R.S.S. într-un alt joc, reprezentativa Ungariei a dispus cu scorul de 3—0 (15-0, 15-5, 15-7) de echipa Algeriei.• Competiția internațională de tenis de masă de la Teheran s-a încheiat cu disputarea finalelor probelor individuale. Un frumos succes au obținut sportivele românce Maria A- lexandru și Liana Mihuț, învingătoare în proba de dublu femei.Iată ceilalți cîștigători : simplu bărbați : Lian Ko-lian (R.P. Chineză) ; simplu femei : Cian Teh-in (R.P. Chineză) ; dublu mixt : Rezvan Alaey-Magid Ehteshmzadeh (Iran) ; dublu bărbați : Lian Ko-lian, Li Cen- și (R.P. Chineză).• Continuindu-și turneul în S.U.A., selecționata masculină de baschet a Cehoslovaciei a evoluat la Detroit în compania echipei universității locale. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 96—70 (54-25).

Ck ■ :

R. P. CHINEZĂ

CANTON-REALITATE 
Șl VIITOR

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

„Priviți, se vede fluviul Yanțî". Urmăm îndemnul stewardesei. Da, prin spărtura norilor apare, jos, liniștitul Yanțî (Fluviul Albastru). Distingi cu ușurință digurile puternice, ramificațiile spin**  canale și lacuri, spre uriașe rezervoare făurite de mina harnică a țăranului chinez. De sus, Fluviul Albastru pare intr-adevăr liniștit. Pentru că apele lui au fost prinse, în anii dezvoltării socialiste a Chinei populare, în chingi de piatră pe o bună parte a celor peste 5 500 kilometri cît măsoară cursul său. Șuvoiul viu a fost pus să irige milioane de hectare de orez, porumb, grîu, obligat să servească navigației, pisciculturii.Și iarăși un zid compact de nori, schimbat apoi de „zidul" de ploaie de la Canton. Ploaie torențială, cu căldură umedă, de 29 grade Celsius. Roțile automobilelor taie pîrtii în apa care a invadat pur și simplu asfaltul. în dreapta — eucalipți. Eucalipți în stingă. Parcă simțim în cerul gurii aroma bomboanelor în compoziția cărora intră siropul extras din mugurii de eucalipt. Cantonul ? Adevărat paradis vegetal. Peste tot unde întorci ochii verdeață luxuriantă^ fecundă, tropicală. Ploaia încetează brusc și atunci această invazie verde, abu- rindă apare în toată splendoarea ei. Mari bulevarde — autentice artere urbane moderne, străjuite de clădiri înalte. Străzi înguste, supraaglomerate. Cu prăvălii, ateliere, și ne- lipsiții bicicliști. Cantonul, cu cei aproape 3 milioane de locuitori, are peste 700 000 de biciclete. Străzile principale coboară în pantă, paralele, spre Fluviul Perlelor — magistrală de apă cu un debit de 8 ori mai puternic decît Fluviul Galben, „înnoirea acestui oraș, tipic pentru sudul Chinei, ni se spune, a început cu bulevardele". O mînă decisă, sigură a executat inciziile pe vechea hartă a orașului. A urmat apoi munca la fel de hotărîtă pentru a transpune gîndul îndrăzneț la scara unu pe unu. Peste 3 000 de cocioabe au căzut victimă la nașterea celor 40 de kilometri de artere noi, moderne. Și ofensiva continuă, după cum ne sugerează mulțimea turlelor de macarale care asaltează orașul din toate părțile.Căutăm repere pentru a înțelege această metropolă, gazda ospitalieră a unor tîrguri internaționale intrate în tradiție. Străbatem bulevardele „Eliberării" și „Sun Yat Sen". Trecem peste arcuirea „Podului poporului", operă de rezistență și virtuozitate, ridicată, ca atî- tea altele, în acești ani de făurire a Chinei noi. înconjurăm Cantonul în afara granițelor sale. De la ciți- va zeci de kilometri încă ii mai vedem luminile. Ca un halou magnific, care te duce cu gîndul la o posibilă imagine a aurorei boreale pe acest tărim... subtropical. Dincolo de granițele marelui oraș ? Parcele irigate; lucrate fără cusur. Parcele de orez. Verde, verde, cu spicul încă crud, deși sîntem în plin octombrie. Nedumerirea se risipește curînd, cînd aflăm că aceasta este cea de ...a treia recoltă a anului. Parcele cu lujeri vineți și înalți. Parcă ar fi de bambus. Dar nu, nu sînt, deși bambusul este cultivat din plin și în această provincie a Republicii Populare Chineze. Lujerii vineți sînt de trestie de zahăr. Apoi plantații de ananas, de bananieri, de arahide. Oprim lingă o parcelă cu arbuști pitici. Brazdele deschise apei de irigat continuă pînă la perpendiculara unui vad de unde încep alte brazde. Crengile arbuștilor — grele de fructe. Credem mai întîi că sînt lămii, dar curind ne dăm seama — observînd forma fructului rotund, ușor turtit la cei doi poli — că plantația este de mandarine. „Dar pomii sînt de fapt niște tufișuri pitice ? !“ — ne mirăm. Gazdele explică: „Da, sînt specii de mandarini pitici, anume create pentru această zonă cu vînturi puternice. Mai acum cîteva zile a trebuit să facem față unui taifun".Deci asta era explicația atîtor copaci înclinați, a bananierilor și eucalipților pe care i-am văzut
A APĂRUT:

„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 46 din 18 XI 1977Revista se deschide cu articolele : „Democrația economică, baza participării maselor la conducerea societății" și „O preocupare centrală a consiliilor populare : înflorirea localităților țării".Rubrica Economie națională în cadrul unui grupaj ințitulat „Investiții. Ritmuri și scadențe în realizarea noilor obiective", articole și anchete.Documentarul in ajutorul celor ce studiază in invățămîntul politico-ideologic este consacrat problemei dezvoltării planificate a economiei.Revista cuprinde, de aseme- , nea, obișnuitele sale rubrici : Conducere-organizare ; Teorii- idei ; Economie mondială. 

de-a lungul drumului sprijiniți în puternice proptele de bambus. „Specii anume create"... Dincolo de informația simplă, știm că se află o acerbă acțiune a omului în confruntarea lui cu natura. Mari energii cheltuite pentru supunerea fluviilor, rîurilor. Pentru constituirea acelui vast sistem circulator, de vitalitate și abundență, care împîn- zește păminturile Chinei populare — sistemele de irigații. Mari energii pentru fertilizarea solurilor, pentru supunerea munților, a vîn- turilor pustiitoare. Și astfel ajungi să înțelegi realitatea înfățișată convingător de președintele Hua Kuo-fen : „Agricultura noastră hrănește o populație care reprezintă peste o cincime din populația lumii, deși terenurile noastre cultivate înseamnă mai puțin de 7 la sută din totalul acestora pe plan mondial".Aici, în provincia cu capitala la Canton — provincie cu 60 milioane de locuitori — natura este, deopotrivă, generoasă și potrivnică. Privind generozitatea ei, reținem o glumă : dimineața, un om intră în plantația de bambus, își agață pălăria de pai pe un lăstar tînăr și se apucă de lucru. Seara, la plecare, pălăria lui era sus, într-un adevărat copac. Atît de mult crescuse bambusul cu pricina. (Gluma are și sîmburele ei de adevăr, și anume cei 1 500—2 000 litri precipitații pe mp în decursul unui an). Despreefortul de a supune aceste condiții naturale, pentru binele omului, aflăm multe lucruri de latovarășul Van Son-da, vicepreședinte al comitetului revoluționar provincial, care ne-a întîmpinat cu cuvintele : „N-am fost în România. Am cunoscut însă mulți români care au fost la noi. Am avut cu dinșii discuții interesante, deschise, ca între buni prieteni. Tovarășii noștri care au vizitat România mi-au spus, de asemenea, că aveți o țară frumoasă, cu mari înfăptuiri. Că poporul român nutrește sentimente de prietenie pentru poporul chinez. Ne bucură faptul că aveți prilejul să consemnați la fața locului cît de trainice sînt și sentimentele de prietenie și stimă ale poporului chinez pentru poporul român"...Provincia amintită este poarta de sud a Chinei populare. Pe aici vin din Hong Kong și Macao, teritorii chineze, în fiecare an, sute de mii de compatrioți la rudele lor, în patria lor. în cuprinsul provinciei cu capitala la Canton — in care intră și Insula Hainan, din zona tropicală — se cultivă orez și cauciuc, in și cînepă, se obțin recolte de mango, ananas, banane, mandarine, arahide, cartofi dulci, trestie de zahăr etc. S-au extins enorm suprafețele cu 3 recolte de orez. „Extindem și suprafața cultivată cu grîu, deși nu sîntem specialiști. Dar experiența Se cîștigă încercînd, nu ?- Ne preocupă mult și problema îngrășămintelor. Ca să facem față cerințelor, cultivăm niște ierburi care servesc la îngrășarea solului. Ne preocupă și producția de cărbune. Anul acesta provincia depășește cifra de 10 milioane tone cărbune extras. Obiectivul este însă 20 milioane tone. Fabricăm anual în provincie 400 000 tone zahăr. Obiectivul nostru este însă 1 milion..."Realitatea unui drum parcurs așezată firesc lîngă pragul mai înalt țintit. Intră în filozofia de azi a constructorului Chinei noi acest mod de a acționa, de a evalua calea străbătută, de a-și gîndi următorii pași în lumina cerințelor modernizării, a progresului tehnic. Realitate și viitor, iată termenii unei singure ecuații în care se concentrează uriașul efort, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, pentru făurirea operei de dimensiuni gigantice : socialismul și comunismul pe pămîntul Chinei populare.
Iile TANASACHE

vremea
lori tn țară : Vremea a fost rece, cu 

cerul mai mult noros. Au căzut preci
pitații sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare în Maramureș, estul Crișanei 
și Transilvaniei ; în zona subcarpatică 
și la munte a nins. Ploi slabe izolate 
s-au mai semnalat în sudul Olteniei, 
sud-vestul Munteniei și în sud-estul 
Moldovei. în București : Vremea a 
fost rece. Cerul a fost mai mult no
ros, în cursul dimineții a plouat slab, 
vîntul a suflat moderat. Temperatura 
maximă a fost de 0 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 noiembrie. în țară : Vreme rece 
la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros în 
nordul și estul țării, unde vor cădea 
precipitații slabe, locale. în rest, pre
cipitații izolate. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele între' 5 si 
15 grade, local mai ridicate în sud. La 
munte va ninge. în București : Vreme 
rece la început, apoi în încălzire. Ce
rul va fi schimbător,, favorabil ploii 
slabe. Vînt moderat, temperatura ușor 
variabilă.

• APA FIERBINTE SUB 
SOLUL ÎNGHEȚAT. z°- nele nordice și nord-estice ale Siberiei, la o adîncime de 3—4 km sub crusta înghețată a solului. au fost descoperite întinse pinze de apă fierbinte (pină la 100 grade Celsius). Valorificarea apelor termale va ușura considerabil industrializarea acestor regiuni deosebit de bogate în materii prime. Se proiectează în special construcția unor uzine geotermice pentru producerea de energie electrică. Rezultatele date de două stațiuni experimentale, care funcționează de cîțiva ani in Kamciatka, au permis specialiștilor să conceapă realizarea în peninsulă a unei centrale cu o putere de 500-700 megawați. în prezent, doar un mic procent al acestor ape își găsește întrebuințare. Or, geologii au 

depistat asemenea prețioase surse de căldură în apropierea a peste 60 de așezări și centre industriale, unde utilizarea lor ar aduce imediat importante avantaje economice.
• COMETELE Șl VIA

ȚA PE TERRA. Este posibil ca viața pe Terra să provină de pe o cometă, după cum și marile epidemii, cum sînt gripa sau pesta, pot avea aceeași origine — consideră doi astronomi englezi de la Universitatea din Cardiff. Ei avansează ideea că moleculele de bază care au generat viața nu s-au format pe pămînt, ci în nucleul sau coada cometelor. Cu 4 milioane de ani în urmă, presupun aceștia, o cometă s-a lovit de Pămînt și sfă- rîmîndu-se a împrăștiat organismele primitive din care a apărut viața. Dacă această teorie ar 

fi exactă, ea ar avea consecințe profunde pe plan biologic, medical și sociologic — susțin sa- vanții — deoarece invazia Terrei cu material biologic adus de comete ar putea continua. Această teorie ar putea explica, potrivit celor doi astronomi, epidemiile din trecut și rapida proliferare a pestei pe glob, în perioade în care deplasările de Ia un loc la altul durau foarte mult timp,
• FĂRĂ OCHELARI ? Heinrich Wohlk, specialistul vest-german care a realizat în 1946 primele lentile de contact din material sintetic pentru corectarea unor defecte de vedere, a pus la punct, de curînd, un nou tip de lentile, mai „noi". Ele sînt realizate dintr-un material pe bază de cauciuc și de silicon. Perfecționarea acestui tip de lentile, al căror principiu de

realizare a fost descris încă în 1 508 de Leonardo da Vinci, deschide perspectiva ca persoanele cu defecte de Vedere să se debaraseze cu timpul de ochelari.
• MEDICAMENTELE 

IN CARUSELUL PROFI
TURILOR. De curind, a fost dat în vileag la Bruxelles, în fața unei comisii a Pieței comune, un nou tertip la care recurg trusturile farmaceutice pentru a realiza cîștiguri fabuloase de pe urma unor medicamente cu un cost scăzut de fabricare. Este vorba de medicamentul francez Primperan, folosit tn boli de stomac. Componentul de bază al a- cestuia este fabricat de labora

toarele „Delâir", în Franța, la prețul de 100 franci kilogramul ; prin mai multe filiale, e! ajunge în Belgia, apoi în Elveția, unde i se aplică eticheta laboratoarelor „Zofinger". De acolo, este vîndut mai departe, cu 1 000 fr. kilogramul, laboratoarelor „Delagrange", care îl reamba- leazâ și il repartizează în far- rrijicii. Bolnavii cumpără medica- menttd la un preț de 8 000 fr. kilogramul, ceea ce reprezintă de 80 de ori costul inițial. In R.F.G. medicamentul revine, în funcție de modul de prezentare, la 50 000 6au 140 000 mărci kilogramul.
• AUTOMOBILE DI

RIJATE DE ORDINATOR.

La Tokyo a fost pus de curind la punct primul sistem electronic de dirijare a traficului urban, pe o suprafață de 30 de kmp, in zona cea mai aglomerată a capitalei. Ajunge ca șoferul să marcheze codul destinației pe un disc cu 7 cifre, instalat la bordul mașinii, pentru a fi ghidat pe itinerarul cel mai scurt, prin săgeți luminoase ce apar pe un cadran cu 20 de secunde înaintea intersecțiilor. întrucît indicațiile sînt simple (constau în săgeți drepte sau frinte), conducătorul auto poate lua cunoștință de ele dintr-o privire, fără a se expune vreunui pericol de accidentare.
• CAPSULĂ SALVA- 

MAR. în Norvegia a fost pusă la punct o capsulă de salvare care, atașată vapoarelor, oferă mari șanse pasagerilor in caz de 

naufragiu. Fabricată din oțel special, capsula este instalată la pupa vasului și ea se desprinde automat atunci cînd vasul se scufundă.
• DIOXINĂ — UN PE

RICOL REAL Biroul Internațional al Muncii (B.I.T.) a comunicat că înainte de binecunoscuta dramă petrecută la Seveso, în Italia, au fost înregistrate mai multe accidente provocate de dioxină în Europa. Primul s-a petrecut in 1953 la Ludwigshafen (R.F.G.), altul a fost înregistrat în Marea Britanie, ambele cazuri soldate cu victime omenești. Accidentul survenit in 1963 intr-o filială a grupului Philips din Amsterdam este descris de B.I.T. în felul următor : „După șase luni de la explozia care a contaminat o uzină cu 

dioxină, 18 muncitori îmbrăcațl în haine speciale de protecție au încercat să decontamineze incinta... Nouă dintre ei au contractat acnee clorică și trei au decedat în mai puțin de doi ani...
• VIESPILE SALVA

TOARE. O mare pădure tropicală din Columbia, amenințată de un dăunător, a fost salvată de la pieire de viespile parazite din specia „Telenomus Alsophilae" (ele distrug ouăle unor soiuri de insecte, în care își depun, la rîndul lor. ouăle). Un întreg laborator a fost transformat, în acest scop, într-o crescătorie de astfel de viespi. Celor 18 000 de exemplare obținute acolo li s-a dat apoi drumul în pădurea periclitată. în cîteva luni, ouăle insectei care devora frunzele copacilor au fost nimicite.
k
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REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Abolirea rasismului și apartheidului constituie 
maximă urgențăacelași spirit de solidaritate militantă. lupta popoarelor din Namibia și Zimbabwe pentru eliberare și independență națională, pentru dreptul de a-și organiza viața conform voinței și aspirațiilor proprii, fără nici- un amestec din afară. România consideră că este dreptul sacru al popoarelor din Africa australă de a folosi orice mijloc de luptă, inclusiv cu arma în mină, pentru lichidarea vestigiilor colonialismului, pentru abolirea definitivă a politicii rasiste și de apartheid, pentru înfăptuirea aspirațiilor lor legitime de a trăi in mod demn, liber, în pace, democrație, prosperitate economică și socială. Arătînd că țara noastră salută inițiativele și propunerile statelor africane în ceea ce privește măsurile ce trebuie luate pentru eliminarea apartheidului șl a discriminării rasiale din Africa de Sud, vorbitorul a declarat că România sprijină propunerea cuprinsă în raportul Comitetului special împotriva apartheidului ca anul 1978 să fie declarat „Anul internațional apartheidului", internațională lui în sport.Considerăm, român, că, in ; cesar ca O.N.U.. să treacă la acțiuni mai hotărîte și eficace împotriva guvernului rasist de la Pretoria. Evident, succesul acțiunilor întreprinse în depinde de măsura în lumii vor coopera practicilor rasiste, a refuzînd orice ajutor militar regimului rasist din Africa de Sud.

tri- Ge-un imperativ deNAȚIUNILE UNITE 18. De la misul nostru special : Adunareanerală a O.N.U. continuă dezbaterea pe marginea politicii de apartheid a guvernului .sud-african, practic toți vorbitorii condamnind cu energie a- ceastă politică inumană și cerind adoptarea de către organizația internațională .a unor măsuri hotărîte împotriva promotorilor ei.Luînd Aurel lirea heid Sud, dicție azi. constituie un imperativ de maximă actualitate și concentrează atenția și solidaritatea forțelor progresiste, democratice și antiimperia- liste de pretutindeni. Conform poziției sale militante consecvente, a arătat vorbitorul. România se pronunță cu tărie împotriva apartheidului. a acționat și acționează pe plan politic și diplomatic, material și moral, in sprijinul luptei duse de Congresul Național African, de luptătorii pentru libertate din Africa de Sud, pentru înfăptuirea dreptului inalienabil al poporului sud-african la o viață liberă și demnă, la dezvoltare de sine stătătoare. In cadrul O.N.U., al Consiliului de Securitate, și în alte foruri internaționale, România a condamnat cu fermitate politica rasistă și de apartheid, care reprezintă o sfidare la adresa întregii comunități internaționale, o încălcare flagrantă a principiilor și normelor Cartei O.N.U., o negare brutală a celor mai elementare drepturi ale omului și care creează grave pericole pentru pacea și securitatea mondială. De asemenea, România sprijină, in

cuvîntul, delegatul român,Gheorghe, a arătat că abo- politicii rasiste și de apart- a regimului din Africa de care vine în totală contra- cu noile realități ale lumii de

de .luptă împotriva precum și Declarația împotriva apartheidu-a încheiat delegatul această etapă, este ne- toate statele lumii
cadrul O.N.U. care națiunile la lichidarea apartheidului, economic sau

Asistența Națiunilor Unite în caz de catastrofe 
expresie a responsabilității 
și solidaritățiiComitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a trecut la examinarea raportului secretarului general asupra activității Biroului coordonator al O.N.U. pentru asistență in caz de catastrofă. Intre alți vorbitori, a luat cuvîntul la acest punct și reprezentantul țării noastre, Dumitru Deac, care a subliniat că, in concepția României, catastrofe se merit importantde O.N.U.și social și
asistența în caz de înscrie ca un ele- al activităților depuse de O.N.U. în domeniul economic și social și ca o expresie a responsabilității și solidarității internaționale. Se poate aprecia — a arătat el — că Biroul a acordat o atenție sporită și a reușit operativ la apelurile partea țărilor afectate.insă că este necesar să se examineze in. continuare mai îndeaproape modalitățile concrete de a se pune la

să răspundă primite din Considerăm

internaționaledispoziția Biroului resursele necesa- 're mobilizării cu maximum de eficiență a eforturilor acestuia într-o perioadă extrem de scurtă, impusă de situațiile de urgență.Anul acesta, a continuat vorbitorul, România a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure din istoria sa. Sprijinul de care s-a bucurat poporul român in această situație dificilă din partea statelor lumii, a organizațiilor internaționale, a Biroului O.N.U. pentru asistență in caz de eatastrofe. deși limitat in comparație cu pierderile respective, a avut un impact moral deosebit, constituind pentru țara noastră expresia concretă a spiritului de solidaritate internațională. Delegația română ține să exprime. încă o dată gratitudinea sa față de țările membre, organizațiile internaționale, și față de toți cei care au fost alături de poporul român în acele momente.

„Cooperarea industrială și tehnică — 
dimensiune activi a raporturilor 

economice intereuropene"
Intervenția reprezentantului românBELGRAD 18. — Trimisul special Agerpres transmite : Reuniunea de la Belgrad a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa își desfășoară activitatea, într-un ritm intens, atit în ședințe plenare, cit și în cadrul grupurilor subsidiare de lucru. In timp ce plenara se concentrează asupra obiectivelor de ansamblu ale reuniunii, asupra conținutului documentului final și a modului in care problemele centrale ale securității și cooperării vor trebui să-și găsească reflectarea in documentul final, in organele subsidiare de lucru discuțiile se axează pe diferitele propuneri concrete care au fost prezentate practic de toate țările participante și care lui final.In organul subsidiar de lucru privind cooperarea economică, de pildă, discuțiile s-au purtat în legătură cu propunerile prezentate de mai multe delegații, inclusiv de delegația română, în probleme referitoare la cooperarea industrială, realizarea de mari proiecte economice de interes comun și cooperarea în domeniile științei și tehnicii. Propunerile delegației române, care vizează extinderea și dezvoltarea cooperării in aceste domenii, au fost apreciate în termeni favorabili de delegațiile care au luat cuvîntul. Astfel, delegațiile U.R.S.S., Bulgariei și R. D. Germane' au apreciat .utilitatea intensificării cooperării industriale prin asigurarea unui schimb de informații și documentație privind formele acestei cooperări, cooperarea pe terțe piețe, organizarea periodică a unor reuniuni de experți care să examineze posibilitățile de dezvoltare a cooperării industriale, idei și formulări ce se regăsesc în propunerea prezentată de țara noastră, precum și într-o propunere prezentată de delegația iugoslavă.La rîndul lor, delegațiile Irlandei și Olandei au apreciat propunerile țării noastre privind dezvoltarea cooperării în domeniul agriculturii, lărgirea cooperării in domeniul cercetării și aplicării practice a rezultatelor acesteia referitoare la folosirea optimă a

tratează întreaga tematică a Actu-resurselor de apă. la prevenirea efectelor negative ale excesului sau deficitului de precipitații, la combaterea acestor efecte, precum și la intensificarea cooperării intre centrele naționale de cercetare in domeniul a- griculturii.Luînd cuvîntul în acest organ de lucru, reprezentantul român a menționat că, în ultimul timp, așa cum se prevede și în Actul final, cooperarea industrială și tehnică — dimensiune activă a raporturilor economice generale dintre țările europene — tinde să capete un rol tot mai important pe plan european și, ca atare, recomandările și hotăririle de Ia Belgrad trebuie să corespundă acestor preocupări. întrucît în procesul de declanșare și de realizare a cooperării industriale se pun constant probleme de ordin tehnic, financiar, juridic, precum și probleme legate de informația economică în acest domeniu. apare necesar — a subliniat delegatul român — ca țările participante să dispună de forme utile și constante de cooperare multilaterală pentru discutarea și soluționarea problemelor menționate. în lumina acestor considerente, delegația română a inclus în propunerea sa și prevederea referitoare la necesitatea creării unui centru european de cooperare industrială.
Conferințe ale secretarului general al P. C. din Spania

în universități americaneWASHINGTON 18 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo, susține în prezent o serie de conferințe in mai. multe universități mericane, în cadrul poziția partidului său privind situația din Spania, precum și în probleme actuale ale vieții internaționale.Luînd cuvîntul la Yale, Carrillo a arătat strategie Spania favoarea consolidării forțelor democratice. „Problema care se pune —

a-cărora expune
posibilă în o reprezintă

Universitatea că singura prezent în acțiunea în

a spus el — este alternativa dintre democrație și dictatură. Noi. sîntem de partea democrației". Tendința dominantă astăzi în Spania — a subliniat el — este cea a reconcilierii naționale.în altă ordine de idei, secretarul general al P.C.S. s-a pronunțat împotriva aderării Spaniei la N.A.T.O., care — a apreciat el — reprezintă „un instrument de coptrol economic" al Statelor Unite. El a arătat insă că P.C.S. nu se opune menținerii bazelor nenucleare ale S.U.A. din Spania și garantării investițiilor americane în această țară.

Evenimentele din Orientul Mijlociu
CAIRO

Activitate politico-diplomata înainte de plecarea
președintelui Egiptului in IsraelCAIRO 18 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității la Cairo care anunță vizita președintelui Sadat m Israel, reluat de agenția France Presse, se subliniază : „Președintele a acceptat invitația de a se deplasa la Ierusalim, asumindu-și răspunderile sale naționale și îndepărtind orice complex, pentru a-i înfrunta pe adversarii expUnînd direct realitățile membrilor Knesseth-ului, după-amiază. acțiunea va Impact mai puternic decît cind acestea ar fi expuse intr-o manieră indirectă. Nu se poate spune că această călătorie are loc într-un climat de defetism și neințelegere, ' cu atit mai mult cu cit ea are ca obiectiv o reglementare globală a cauzei arabe. Răspunderea istorică ■ ce revine astăzi șefilor de stat arabi reclamă din partea acestora să acționeze pentru instaurarea păcii în această, regiune. în măsura în care pacea este echitabilă și vizează eliberarea teritoriilor arabe ocupate după înfrîngerea din 1967 și restabilirea drepturilor legitime ale poporului palestinian".Potrivit ziarului „Al Ahram", reluat de agenția Reuter, președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, va fi insoțit în vizita f>e care o va face în Israel de o delegație.Președintele Adunării Poporului a

sâi, fiind convins că, în fața duminică avea un in cazul

TEL AVIV

Convorbiri economice 
româno - iugoslaveBELGRAD. — Ministrul industriei metalurgice al României, Neculai Agachi. aflat in vizită de lucru in Iugoslavia, u fost primit de Milanko Renovica, președintele Consiliului Executiv al R.S. Bosnia și Herțego- vina. și a avut convorbiri cu Radovan Pantovici. membru al Consiliului Executiv Federal, și Maksimilian Sis- ko, locțiitor al președintelui Comitetului federal pentru industrie și energetică. Au fost examinate acțiuni privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice, in special in domeniul metalurgiei.Ministrul român a avut, totodată, convorbiri cu conducerea unor mari unități industriale. Au fost încheiate contracte și înțelegeri privind schimburile reciproce de produse siderurgice în 1978 și in anii următori, precum și acțiuni de dezvoltare a cooperării unităților metalurgice din cele două țări.

„La ce ajută faptul că frunzele 
cad. că marea face valuri și că la 
Belgrad se desfășoară reuniunea 
pentru securitate ?“ — se întreba, nu de mult, o publicație occidentală ; 
„La Belgrad, temperatura discuțiilor 
se infierbintă", citim in altă publicație similară. „In loc de dezbateri, 
s-au înregistrat cele mai ascuțite 
altercații" — telegrafiază o agenție de presă de prin aceleași locuri. „Amenințări privind întreruperea 
reuniunii", notează corespondenții unui ziar transoceanic.Scepticismul, chiar colorat în senzațional. nu este insă bun — nici măcar de cerneală tipografică. Cu același scepticism s-au scris. încă acum un deceniu. încercările de minimalizare a propunerii privind organizarea unei conferințe pan-euro- pene, etichetată tot prin acele locuri ca „utopie" sau „manevră propagandistică". Dar ..utopia" s-a dovedit a fi realism; inițiativa, țîșnită in orașul de pe malul Dîmboviței, a crescut, a devenit izvor, pîriu, s-a unit cu alte și alte riuri, s-a transformat intr-un fluviu tot mai larg, intercontinental — cit Dunărea cu Rinul, cu Volga și Mississippi. Și este greu a opri în. loc un fluviu, mai ales cind afluenții lui sînt voințele a sute de milioane de oameni și cind el se varsă de-a lungul cursului istoriei...Este bine, citeodată. a privi In urmă, spre a vedea mai clar înainte. Este bine a se evoca cursul, direcția generală de dezvoltare a ideii de securitate europeană, spre a înțelege mai limpede ce perspective pot avea sterilele tentative de diluare ori escamotare a conceptului formulat in documentul semnat la Helsinki, de deformare a caracterului și scopului reuniunii de la Belgrad.Pentru că. din păcate, astfel de tentative s-au manifestat, nu o dată, și mai continuă să se manifeste, substituindu-se evaluării obiective a modului cum și-au găsit aplicare prevederile Actului final diferite rechizitorii și pledoarii, care injectează lucrărilor elemente de tensiune și alterează un climat. în general, pozitiv.E drept, lucrările reuniunii avansează, dar nu in ritmul, profunzimea și cu progresele posibile, necesare și așteptate de popoare. Nu este deloc mic tributul, in timp și energie, plătii pină acum încercărilor de a răscoli jăraticul polemicilor și a polariza preocupările spre schimburi de

agențiile de presă transmit
Donație românească. Am- basadorul țării noastre la Rabat, Ovi- diu Popescu, a" trifnsmis Orchestrei regale marocane, din partea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, o donație constând dintr-un set de instrumente populare românești și partituri muzicale.
Congresul Partidului So

cial-Democrat din R F G >care se desfășoară la Hamburg, a reales vineri pe Willy Brandt și Helmut Schmidt în funcțiile de președinte și, respectiv, vicepreședinte ai acestei formațiuni politice. Totodată, au fost desemnați cei 36 de membri ai Comitetului executiv național al P.S.D., al căror mandat este valabil doi ani.
0 intîlnire științifică so- 

vieto-americană, consacrată problemelor colaborării celor două
acuzații, în așa fel incit, fie și parțial, se produce o deturnare a atenției către probleme artificiale — rămînînd eludate, sau pe plan secund, problemele majore și autentice ale securității europene. De parcă unora dintre delegații le-ar fi mai plăcută, mai acceptabilă sau chiar preferabilă o extrapolare a subiectelor, confruntări și hărțuieli pe un teren colateral, în locul abordării serioase a unor asemenea aspecte de care depinde construirea unei reale securități cum sînt dezangajarea militară, reducerea înarmărilor, eradicarea politicii de 'forță și casarea instrumentelor sale. înlăturarea barierelor economice etc., unele delegații anunțin-

din numeroase țări ale lumii. România prezintă la actuala ediție o gamă variată de mașini, utilaje și produse chimice.țări in domeniul zborurilor cosmice pilotate s-a desfășurat la Institutul sovietic de cercetări cosmice. Agenția T.A.S.S. menționează că a avut loc o examinare preliminară a unor posibile cercetări și experiențe mune cu ajutorul navei vietice de tipul „Saliut" spațiale americane.
co- . cosmice. so- și al navetei

Protocol româno-ungar.La Budapesta a fost semnat Protocolul de colaborare, pe perioada 1978—1980, între agențiile de impresariat artistic din România și R. P. Ungară — A.R.l.A. și Interconcert.
celei de-a 

Gene-
fn cadrul lucrărilor 

X-a sesiuni a Adunării 
rale a Organizației Maritime 
Consultative Interguvernamen- 
tale (O.M.C.L), care s-au desfă
șurat la Londra, România a fost 
aleasă membru in consiliul de 
conducere al acestei organizații.

Tîrgul Internațional al
Pacificului a fost inau§urat laLima. Participă firme și întreprinderi

Intîlnire Ia nivel înalt 
franco—iraniană.Iranului, Aryamehr, Parisul, la Franța, in cu d’Estaing, ,abordat în cursul convorbirilor îndeosebi probleme ce privesc relațiile economice între cele două țări. Totodată, s-a făcut o trecere în revistă a principalelor probleme 7 politice și economice internaționale, printre care un loc principal l-au avut cele legate de petrol.

ȘăhinșahulReza Pahlavi vineri încheierea vizitei cursul căreia a președintele ValeryCei doi șefi de
Mohammad a părăsit seara sale în conferit Giscard stat au

a supapelor și reducerea tensiunii. Ceea ce arată, de fapt, că nimeni nu-și poate permite riscul de a atenta frontal, direct, la soarta conferinței, la procesul edificării securității.Pină cind insă mersul lucrărilor va fi grevat de faptul că în angrenajul reuniunii se introduc corpuri străine ? Nu este vorba de impacien- partidul nostru â subliniat că securitatea nu peste noapte, de stilou, nu se cale netedă și
tare de la bun început se va materializa printr-o semnătură va dezvolta pe o lină — dar este limpede că linia tergiversărilor și diversiunilor urmărește să golească lucrările reuniunii

rința de a duce mai departe „momentul Helsinki" au formulat un șir de propuneri dintre care o bună parte au un caracter practic, concret, smt efectiv de natură să contribuie la stimularea aplicării prevederilor Actului final — scopul unic și inalienabil al reuniunii. Pînă acum s-au adunat, pe masa reuniunii, cîteva zeci de asemenea propuneri, însuși acest număr ca și multiplicitatea laturilor abordate demonstrînd că există un real interes politic al al majorității în mod deose- mijlocii, de a ale edificiuluistatelor, în orice caz statelor participante și bit al statelor mici și se construi trepte noi securității.

Republicii Arabe Egipt, Sayed Marei, a convocat pe liderii celor trei partide politice din țară pentru o reuniune, simbătă dimineața. înaintea plecării președintelui Sadat în vizita în Israel, informează agenția Reuter, citind postul de radio Cairo.De asemenea, președintele Egiptului a convocat Adunarea Poporului în sesiune extraordinară în ziua întoarcerii sale din Israel.Uniunea Socialistă Arabă a publicității vineri o declarație care asigură poporul'egiptean că țiativa președintelui Anwar Eldat de a se adresa Knesseth-ului is- raelian este o inițiativă curajoasă și înțeleaptă — transmite agenția A.P. Respingerea acestei ționează declarația țiile țărilor străine res în menținerea certe — nici pace,

dat prin ini- Sa-
inițiative — men- — demască pozi- au un inte- situații in- război — in presiunile vor
care unei nici regiune, în speranța, că asupra regimurilor naționale le forța pe acestea să părăsească pozițiile lor de nealiniere și să se alăture sferelor de influență ale marilor puteri.O delegație egipteană condusă de Hassan Kamel, șeful Cabinetului prezidențial, a sosit, vineri, la Ierusalim, in cadrul pregătirilor pentru vizita președintelui Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, transmite agenția M.E.N.

Aprecieri privind perspectivele dialoguluiTEL AVIV 18 (Agerpres). — Refe- rindu-se la vizita în Israel a președintelui Egiptului, Anwar El Sadat, primul ministru al Israelului. Mena- hem Begin, a declarat ziariștilor, după cum transmite agenția France Presse: „Este vorba de o vizită de importanță istorică prin însuși faptul că are loc. înainte de toate, este pentru prima dată în istorie cind vom primi vizita unui șef de stat arab. Mai mult, el se va adresa Knesseth-ului. ceea ce este, de asemenea, un eveniment fără precedent. în sfîrșit, vom avea convorbiri politice extrem de importante. Sper, a conchis Begin, că voi putea să întorc vizita și să merg la Cairo, să vorbesc și eu în fața Parlamentului egiptean. Astfel, acest dialog va continua pentru a se ajunge de comun acord la pace".Agenția France Presse anunță că Ministerul de Externe israelian a dat

instrucțiuni ambasadelor sale din străinătate să acorde vize de intrare in Israel tuturor ziariștilor din țările arabe, inclusiv din cele aflate in conflict cu Israelul. De asemenea. podul de peste Iordan a fost deschis pentru ziariștii care doresc să intre în Israel pe această cale.„Programul de pace al președintelui Anwar El Sadat este identic cu cel al Partidului Comunist din Israel, care prevede și el evacuarea teritoriilor ocupate și crearea unui stat palestinian" — a declarat Meir Vilner, secretarul general al C.C. al P.C. din Israel, in cadrul unei conferințe de presă. Vilner a arătat că, după prezentarea de către președintele Egiptului a programului său în Knesseth, P.C. din Israel va depune o moțiune in care va cere parlamentului să adopte acest program.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a ținut, vineri, la Beirut, sub președinția lui Yasser Arafat, o sesiune urgentă. La sfirși- tul acesteia a fost dată publicității o declarație care cheamă pe palestinienii din teritoriile' ocupate „să-și exprime deschis indignarea" față de vizita președintelui Sadat în Israel, „să declanșeze o grevă generală și să boicoteze toate încercările israe- liene de a face din această vizită un preludiu pentru noi lovituri împotriva cauzei palestiniene". Documentul adaugă că palestinienii și arabii trebuie „să se opună cu putere apelurilor la capitulare și climatului defetist pe care dușmanii sionisto-ame- ricani încearcă să-1 impună națiunii arabe prin ' ' Sadat". întermediul vizitei lui
BEIRUT 18 rea națională ză principalele din țară, a dat publicității un comunicat — transmite agenția France Presse — în care cere „maselor arabe să-și manifeste dezaprobarea prin toate mijloacele" față de a- ceastă vizită.Apeluri la greva generală pentru simbătă au fost lansate de stingă l> baneză și de mișcările palestinieț în semn de protest împotriva vizitei președintelui Sadat în Israel.

(Agerpres). — Mișca- libaneză. care grupea- partide progresiste

BAGDAD 18 (Agerpres). — Saa- dun Hammadi. ministrul de externe al Irakului, a criticat — fără să le nominalizeze — ..anumite regimuri a- rabe, care urmăresc o reglementare cu inamicul sionist", anunță agenția irakiană de presă. Regimurile respective — a spus el — se află la o- riginea „divergențelor și dezbinărilor" actuale din lumea arabă.TRIPOLI 18 (Agerpres). — Dacă președintele Anwar El Sadat va merge în „teritoriile ocupate" de Israel, Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă va inceta să mai recunoască guvernul egiptean, va cere excluderea lui din Liga Arabă și mutarea sediului Ligii de la Cairo — se arată intr-Un comunicat oficial al Congresului General Popular publicat la Tripoli de agenția Jana. Adresînd un apel pentru crearea unui „front arab al refuzului in vederea continuării luptei de eliberare", comunicatul precizează că mahiria cialistă poziția Siriei.
Ja- Arabă Libiană Populară So- înțelege să se pună la dis- rezistenței palestiniene și a

Reacții în capitaleKHARTUM 18 (Agerpres). — Re- ferindu-se • la apropiata vizită a președintelui egiptean în Israel, Al Rashid Al Tahir Bakr, vicepreședinte al Republicii Democratice Sudan și ministru al afacerilor externe, a declarat — potrivit agenției sudaneze de presă — că „orice inițiativă de pace in Orientul Mijlociu care respectă cele trei principii de bază ale unei reglementări în regiune nu se află în contradicție cu politica sudaneză în această problemă".El a reamintit principiile la care aderă Sudanul în ce privește Orientul Mijlociu : retragerea Israelului din .teritoriile arabe ocupate, recunoașterea. dreptului palestinienilor la autodeterminare .și crearea statului lor național, precum și recunoașterea Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentant al poporului palestinian.KUWEIT 18 (Agerpres). — Ziarul kuweitian „Al Siassa" este in favoarea vizitei președintelui Sadat în Israel, apreciind că lumea arabă „este pe punctul de a face un mare salt istoric care îi va aduce noi simpatii în cadrul opiniei publice mondiale".
★La rîndul său, ziarul kuweitian

mișcărilor militare de anvergură, a manevrelor aeriene și navale, abținerea de la efectuarea de manevre la frontierele altor state, de la crearea de noi baze militare și de noi desfășurări de trupe și armament nuclear pe teritoriul' altor state europene, înghețarea bugetelor militare la nivelul anilor 1977 sau 1978. La fel — în domeniul cooperării economice, vizînd convocarea unei reuniuni de experți pentru examinarea problemei accesului la realizările teh- nico-științifice, schimbul de documentații, transferul de procedee tehnice și tehnologice; participarea activă la dialogul cu țările în curs de dezvoltare pentru stabilirea unui
„Ușile închise" sînt de sticlă

Pentru o abordare frontală a problemelor autentice ale securității europene, 
pentru un caracter de lucru mai accentuat în desfășurarea reuniunii de la Belgrad

• ••

ale țărilor arabe„Al Qabas" scrie : „Se pare că Israelul este hotărit să decidă o retragere parțială din Sinai, cu ocazia vizitei in Israel a președintelui Sadat... Israelul dorește ca astfel să-și demonstreze bunele intenții, în eventualitatea unor noi întrevederi intre Sadat și Begin".TUNIS 18 (Agerpres). — Hotărî- rea președintelui Anwar El Sadat de a vizita Israelul și eforturile sale de a se ajunge la o soluție pașnică a conflictului arabo-israelian sînt primite favorabil la Tunis. Președintele Habib Bourguiba a delegat pe soția sa, Wassila Bourguiba — aflată într-o vizită la Cairo — să „exprime urărilp sale de deplin succes președintelui Sadat pentru demersurile lui în vederea instaurării unei păci juste și onorabile în regiune".RABAT 18 (Agerpres). — Regele Hassan al II-lea al Marocului a adresat, vineri, de la Rabat un mesaj telefonic președintelui Republicii A- rabe Egipt, Anwar El Sadat, pentru a-și exprima „stima și admirația față de eforturile acestuia de a realiza pacea în Orientul Mijlociu și a-i dori succes", transmite agenția United Press International, citind postul de radio Cairo.

CAIRO 18 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Cairo — citată de agenția irakiană I.N.A. Confederația Internațională a Sindicatelor Arabe (I.C.A.T.U.) a condamnat hotărârea președintelui Egiptului de a face o vizită în Israel, consi- derînd-o drept o gravă ofensă adusă națiunii arabe și sacrificiilor făcute de martirii arabi pentru eliberarea Palestinei și a teritoriilor arabe o- cupate.
★Egiptului. Anwar El ministru de stat externe pe Butros, PreședinteleSadat, l-a numit pentru afacerileGhali — a anunțat agenția M.E.N. El va asigura interimatul Ministerului Afacerilor Externe pină la numirea unui nou ministru, în urma demisiei vicepremierului și ministrului afacerilor externe, lsmail Fahmi.

la Națiunile UniteNAȚIUNILE UNITE (Agerpres).— Israelul a cerut amînarea dezbaterilor asupra situației din Orientul Mijlociu ce urmau să înceapă, săp- tămîna viitoare, în plenul Adunării Generale a O.N.U. „Evenimente care ar putea să aibă cea mai mare importanță istorică sînt pe punctul de a se petrece in Orientul Mijlociu"— a declarat Chaim Herzog, reprezentantul Israelului la O.N.U., in intervenția sa făcută in Adunarea Generală, prezentînd cererea țării sale.

du-și chiar refuzul de a discuta probleme militare. Trebuie oare atît de ■multă perspicacitate politică pentru a se înțelege că securitatea popoarelor este mult mai amenințată de a- cumularea armamentelor, de escaladarea forței distructive a arsenalelor decît de problema căsătoriilor mixte internaționale, de suspinele racoleurilor de logodnice ori de numărul vizelor pentru voiajuri turistice — care, dacă nu ne inșală memoria, nu au putut, cîtuși de puțin, în deceniile trecute, să împiedice războiul ce a pirjolit continentul... 1 !Desigur, este posibil ca unii să fi venit la Belgrad nu numai cu servieta diplomatică în mînă, ci și purtînd pe umeri sacul greu al unor angajări față de diferite centre de putere — clientelă electorală, cercuri militariste, grupări de dreapta, adepți ai politicii de forță și alți asemenea ,,„pri- eteni"" — cu două perechi de ghilimele — ai destinderii. Angajări pe care înțeleg să le satisfacă prin scenarii de tribunal, e drept dozate cu grija de a nu se depăși o anumită limită ; pentru că apropierea de linia roșie de alertă a manometrului determină deschiderea promptă, ca la comandă,

de conținutul lor real și necesar, să le reducă la aspecte formale. Și tocmai de aceea nu se poate admite perseverența demnă de o cauză mai bună cu care se încearcă, se revine, se stăruie și iar se încearcă deturnarea sensului, caracterului și scopului reuniunii. Este timpul, era demult timpul, ca lucrările să intre intr-un stadiu nou, in care problemele efective ale securității — in primul rînd consolidarea destinderii politice prin dezangajare militară și dezarmare, eliminarea anacronicelor restricții din calea cooperării economice — să concentreze atenția și să se afirme in prim plan pe scena reuniunii. (De fapt, exprimarea mai proprie ar fi pe masa de lucru a reuniunii, deoarece termenul „scenă" asociază asemenea noțiuni ca „efecte de public" și jocuri de lumini, roluri și regizori, culise etc.).Această masă de lucru nu este goală. Unul din principalele aspecte pozitive ale acestui răstimp este acela că, in pofida amintitelor încercări, de divagații și digresiuni, un mare număr de delegații venite la Belgrad cu mandatul unei activități constructive serioase și vădind do-

Evident, un articol nu își poate propune să anticipeze sau să emită judecăți de valoare asupra acestor propuneri — care vor forma subiectul și obiectul negocierilor ulterioare, materia primă a acestora. Sub beneficiu de inventar, și cu funcție exemplificativă, limitîndu-ne doar la domeniul militar, se poate menționa'că țări ca Austria, Cipru, Finlanda, Liechtenstein, Malta, San Marino, Suedia, Elveția, Iugoslavia au făcut, referitor la dezarmare, propuneri prin care se subliniază că este extrem de important și urgent ca toate statele participante să ia măsuri efective pentru încetarea cursei înarmărilor și pentru a se intensifica eforturile desfășurate în instanțele unde se poartă negocieri privind limitarea dezarmarea.Consecventă cu ta constructivă, creț și în ce _ cu discernămînt și sinceritate spre problemele-cheie, România a prezentat, pină acum, un șir de propuneri în domenii esențiale ale dezvoltării securității — privind aspecte militare, ca notificarea prealabilă a

armamentelor șisine în condui- în aportul con- privește orientarea

program de măsuri în vederea instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale; crearea unui centru european de cooperare în domeniul propuneri culturale artistice locvii, simpozioane, mese expoziții); apropierii tineretului; conservării mediului înconjurător etc.Propuneri de substanță există, și ceea ce se cere este ca desfășurarea reuniunii să ia, integral, caracterul unei intilniri de lucru. Faza de „evaluări" și de „evaluare a evaluărilor" nu și-ar justifica prelungirea, este imperios să se treacă la treabă, la analiza și discutarea propunerilor, printr-o dezbatere serioasă, constructivă purtată pe unicul teren posibil și cu fertilitatea verificată — al egalității și respectului reciproc, receptivității și dorinței de consens.Reuniunea de' la scop precis, a fost idee de frontispiciu rea unui program de rea unui ansamblu de măsuri prac-

economice crearea i cooperare industriei și agriculturii; consacrate colaborării pan-europene (festivaluri prietenești însoțite de co- simpozioane, mese rotunde,

Belgrad are un convocată sub o clară — elabora- lucru, cristaliza-

tice, concrete, de natură să stimuleze aplicarea consecventă a Actului final, conceput ca un tot unitar. Aceasta este o misiune responsabilă, impusă de popoarele dornice să se dezvolte liber și la adăpost de pericole, ingerințe și presiuni, o sarcină care trebuie să capteze exclusiv e- nergiile, timpul, preocupările.Este un comandament a cărui înțelegere tot mai largă își găsește expresii de o indubitabilă semnificație. Din memorie faptul că atunci a emis conceptele te a lucrărilor și periodicitate a în- tîlnirilor, aceste idei nu au fost primite de către toți cu. să zicem, un „entuziasm" deosebit; or. mersul evenimentelor. logica politică au trecut peste aceste aprehensiuni—așa cum demonstrează faptul că astăzi în discuții se ridică subiecte ca locul viitoarelor reuniuni, că se conturează un ritm bienal al convocării acestora, structurarea urior grupe de lucru, care să acționeze în intervalele dintre sesiuni. La fel. acum cinci ani — cu exactitate, la 22 noiembrie 1972 — cînd la tratativele preliminare de la Helsinki. România a propus un sistem de norme procedurale democratice de desfășurare a lucrărilor, ziare occidentale au apreciat intervenția românească drept „o lovitură de teatru" ; acum aceste norme au intrat în uzul cotidian și nimeni nu s-ar încumeta să readucă in discuție practicile rotației la conducerea lucrărilor sau consensului — materializări ale principiului participării egale în drepturi. Sînt dovezi certe că procesul edificării securității va a- vansa presia, merge înainte".să meargă mai repede, mai temeinic, cu pași mai concreți.In principiu, la reuniunea de la Belgrad. după dezbaterea generală publică, lucrările au loc in ședințe cu „ușile închise" ; dar prin declarațiile publice, prin difuzarea de texte, prin interviuri, conferințe de presă etc., etc. — ușile închise s-au dovedit a fi de sticlă.Ceea ce, în definitiv, nu este rău pentru dezbateri care ar cîștiga cu atît mai mult în eficiență cu cit s-ar desfășura mai în cunoștința de cauză a popoarelor. Care pot, astfel, să vadă, să audă, să aprecieze.Și să judece.

t Agerpres). — A- difuzat textul-bază

nu cind de s-a ștersRomânia continuita-

- sau. cum spune ex- incomplet citată, „caravana E drept, ar putea

Nicolae CORBU

Propuneri făcute 

de guvernul portugh ^ 

partidelor de opozițieLISABONA 18 genția A.N.O.P. aal acordului propus de guvernul portughez partidelor de opoziție in vederea soluționării problemelor cu care este confruntată țara. Textul e- vidențiază că Partidul Socialist — de guvernămint — continuă să refuze orice formulă de coaliție, urmind să treacă in opoziție dacă va fi pus în imposibilitatea să guverneze singur. Documentul a actualului programului constituireaconstituțional", al cărui program va fi reelaborat și supus votului de Încredere al Adunării Republicii. Problema votului de încredere va fi prezentată unei comisii mixte formate din reprezentanții partidelor semnatare ale acordului și ai grupurilor parlamentare. Totodată. guvernul propune un acord extraparlamentar de informare reciprocă între partidele semnatare.

propune fie o remaniere guvern (cu menținerea adoptat in iulie 1976). fie unui „al doilea guvern

Stare de calamitate
din cauza secetei 

în MauritaniaNOUAKCHOTT 18 (Agerpres). — Guvernul mauritan a declarat in țară mai multe zone de dezastru, ca urmare a unei secete ale cărei efecte se fac puternic resimțite. Lansînd un apel la ajutor internațional pentru a lupta împotriva acestei calamități naturale, autoritățile de la Nouakchott au declarat că persistența lipsei de precipitații în mai multe regiuni ale Mauritaniei va afecta în mod serios culturile agricole și șeptelul.Potrivit unui plan de urgență, populația din zonele afectate urmează să beneficieze din partea statului de aprovizionare adecvată cu alimente.In acest an, șapte state din vestul și regiunea centrală a Africii, situate la sud de deșertul Sahara, au fost atinse de secetă. Este vorba de Republica Capului Verde, Guineea-Bi- ssau, Senegal. Volta Superioară, Mali, Nigeria și Ciad.
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