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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeanădu-se că un rol de excepțională însemnătate în evoluția favorabilă a acestor relații l-au avut întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat importanța și contribuția aceș- tor schimburi de vizite și contacte directe intre tineri la adincirea re.fe- țiilor de prietenie româno-coregrie, subliniind că dezvoltarea colaborării tineretului din toate țările lumii/ reprezintă un factor important în înfăptuirea idealurilor de pace, libertate și progres ale omenirii. ,Secretarul general al partidului ă reafirmat poziția statornică a P.C.R., guvernului și poporului roman de sprijinire a eforturilor R. P. 11. Coreene pențru reunificarea pașnică și independentă a patriei.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți la amiază, delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist (U.T.M.S.) din Republica Populară Democrată Coreeană, condusă de Ki Ge Riong, președintele C.C. al U.T.M.S., care face o vizită in țara noastră, la invitația Uniunii Tineretului Comunist.La primire au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Traian Ștefănescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., Nicu Ceaușescu $i Radu Enache, secretari ai C.C. al U.T.C.A fost de față Sin In Ha. ambasadorul R. P. D. Coreene la București.Conducătorul delegației tineretului coreean a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tova

rășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, cele mai călduroase salutări și urări de sănătate, noi succese poporului român in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, tovarășului Kim Ir Sen un cald salut, iar poporului coreean prieten, tineretului din R.P.D. Coreeană cele mai bune urări de prosperitate, bunăstare, de realizare a unității naționale.în cadrul întrevederii s-a evidențiat cu satisfacție dezvoltarea pe multiple planuri a raporturilor de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și organizațiile de tineret din cele două țări, subliniin-
Fapte de muncă deosebite în cinstea marelui eveniment din viata partidului și a țăriiCONFERINȚA
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Ăi/ îndeplinit planul producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
INDUSTRIA JUDEȚULUI CLUJOamenii muncii din industria județului Cluj, hotăriți să întîmpine Conferința Națională a partidului cu noi succese, organizîndu-și mai bine activitatea, punînd un accent mai mare pe valorificarea factorilor intensivi de dezvoltare, au îndeplinit la 28 noiembrie prevederile stabilite în cincinal pentru primii doi ani la producția globală.în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele ReDublicii Socialiste România, Comitetul județean Cluj al P.C.R., anunțînd acest succes, arată că s-au creat condiții ca, pînă la sfîrșitul anului, să se obțină o producție suplimentară în valoare de peste 2,6 miliarde lei.Convinși că în țara noastră toți cetățenii lucrează pentru ei și societatea lor, muncitorii, tehnicienii, maiștrii și inginerii vă încredințează, mult stimate tovarășe secretar general, că vor acționa cu străduință și

pricepere pentru promovarea progresului tehnic și tehnologic în toate sectoarele de activitate, pentru valorificarea cit mai înaltă a resurselor materiale și financiare, pentru folosirea cit mai economicoasă a materiilor prime, combustibilului și energiei, pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii și a eficienței întregii activități economico-so- ciale, contribuind astfel la sporirea potențialului economic al patriei și la ridicarea bunăstării tuturor fiilor ei.

................................................ ... ................... ........... ..... .........
Progrese cît mai substanțiale în perfecționarea 
stilului și metodelor muncii de partid

4. Azi, despre:

Industria orașului 
CaransebeșAu îndeplinit, la 28 noiembrie, prevederile de plan pe primii doi ani ai cincinalului și oamenii muncii din orașul Caransebeș, județul Caraș-Se- verin. în zilele care au mai rămas pină la finele anului se va obține o producție suplimentară în valoare de peste 100 milioane lei, concretizată in 2 200 tone construcții metalice. 300 tone ansamble sudate, 500 000 metri pătrați furnire estetice, 500 000 metri pătrați P.A.L.. mobilă in valoare de peste 10 milioane lei și multe alte produse.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. de Comitetul orășenesc de partid Caransebeș se spune : Trăind și muncind sub semnul apropiatului forum al comuniștilor. Conferința Națională a Partidului Comunist Român, vom face totul pentru a înfăptui la un nivel superior mărețele obiective ce vor fi stabilite și care vor ridica scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România, pe noi culmi ale civilizației și progresului.

Ministrul industriei, comerțului si turismului al IsraeluluiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți dimineața, pe Igael Hurwitz, ministrul industriei, comerțului și turismului al Israelului, președintele părții acestei țări în Comisia mixtă de colaborare economică și tehnică româno-lsraelia- nă, care se află în țara noastră pentru a participa la lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a comisiei.

Oaspetele a mulțumit pentru întrevederea acordată și a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc din partea primului ministru al Israelului, Menahem Begin, împreună cu urări de prosperitate și bunăstare poporului român.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis primului ministru israelian un salut

cordial, iar poporului israeKan urări de pace și progres.în timpul întrevederii s-a procedat la un schimb de vederi asupra stadiului și perspectivelor relațiilor e- conomice româno-israelitene, precum și asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale, in special referitor la situația din Orientul Mijlociu.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

întreprinderea de tractoare pe șenile din Miercurea Ciuc : aspect din secția montai

ARIA PREOCUPĂRILOR PE TEREN
Terenul sau, într-o accepție mai largă, contactul nemijlocit cu viața., cu problemele ei reprezintă însăși substanța muncii de zi cu zi a activiștilor de partid. De aici extrag sevele mereu revitalizatoare ale impulsurilor creatoare, aici dinamizează energiile spre a traduce în litica partidului. Ce preocupări trebuie să intre în cîmpul lor vizual in cursul deplasărilor pe teren ? Cărora dintre ele le revine ponderea principală pentru o bună desfășurare de ansamblu a muncii de partid?Firește, nu poate să existe un „rețetar1 „dozări" exacte, ca la cie : nici nu se poate concepe, dealtminteri, așa ceva în în care sfera preocupărilor activistului pe teren e atit de amplă și diversă — am spune chiar, fără teama de a exagera, amplă și diversă precum viața insăși. E vorba numai de unele aspecte și concluzii cu caracter mai general, de largă valabilitate.Printre acestea fundamentală este neîndoielnic......PRIORITATEA PROBLEMELOR ECONOMICE. Prioritate menită, așa cum, pe bună dreptate, sublinia tovarășul Vasile Carolică, prim-secre- tar al Comitetului de partid al sectorului 3 din Capitală, să asigure realizarea integrală a sarcinilor de producție, a planurilor la toți indicatorii. acesta fiind „indicatorul esențial al eficienței intregii munci de partid". Preocupare preponderentă nu numai

oamenilor muncii viață neabătut po-

în activitatea secretarului cu problemele economice sau a activiștilor consiliului de control muncitoresc al activității economice și sociale, ci și în activitatea tuturor activiștilor comitetului de partid al sectorului, indiferent de sectoarele • în care lucrează.— Un exemplu grăitor v-am pu
ACTIVISTUL - IN MIEZUL VIEȚII,

IN MIJLOCUL OAMENILOR

•“ cu farma-condițiile
tea oferi chiar din propria noastră uzină — ne spune tovarășul Constantin Cireșaru, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice București. Nu de mult tovarășa Madlena Preda, secretară cu propaganda a comitetului de partid al sectorului, a venit la noi intr-un control obișnuit al modului cum se desfășoară invățămintul ideologic, acest prilej a sesizat faptul că, torită unor întîrzieri la lucrările reparare a unei clădiri afectate de seismul de la 4 martie, se poate ivi, într-un viitor nu prea îndepărtat, pericolul nerealizării planului la anumite produse. Deși nu era „teritoriul" său, deși problema aparținea altui domeniu decît acela de care răspunde, tovarășa a acționat de îndată, mobilizind factorii de răspundere pentru accelerarea lucrărilor

Cu dade

tergiversate și evitarea unor pierderi de producție.Ni s-au relatat și alte cazuri asemănătoare care ilustrează edificator rodnicia unei viziuni cuprinzătoare, necompartimentate asupra muncii de partid, viziune care nu împarte, pe activiști după „specialități", nu le îngustează orizontul Ia un singur domeniu, ci îi consideră cu adevărat răspunzători de întregul ansamblu al muncii politico- organizatorice și cultural-educative. Și apoi, cit de mult cîștigă, bunăoară, însăși activitatea de propagandă, deoarece la urma urmelor, rostul propagandei este să răspundă cît mai temeinic unor întrebări concrete ale vieții, să se orienteze spre problemele cele mai stringente ale fiecărui colectiv, să stimuleze atitudinea activă a oamenilor pentru rezolvarea neintirziată a acestor probleme.— Ceea ce ne preocupă în momentul de față — ne spune primul secretar al comitetului de partid al sectorului 3 — este realizarea integrală pină la sfirșitul anului a producției fizice planificate și a angajamentelor asumate în întrecere, precum și recuperarea rămînerilor în urmă și accelerarea lucrărilor de Desigur, cesită o colectiv, rămîne,
urmâ investiții, toate aceste preocupări ne- abordare specifică în fiecare Esențialul insă este și oriunde ne-am duce, efi-

Victor BÎRLADEANU
(Continuare in pag. a Il-a)

Obiective mobilizatoare ale planului
Dinamica volumului desfacerilor 

de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist
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1978în concordanță cu creșterea mai accentuată a veniturilor populației, volumul total al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va fi in anul viitor de 182 miliarde lei. Livrările de mărfuri pentru fondul pieței vor tine seama de prevederile programelor speciale aprobate pentru producția și desfacerea bunurilor de consum.

1877 1977

O pagină de glorie în epopeea luptei pentru neatîrnare națională

VICTORIA

DE LA PLEVNARăzboiul pentru independența României din anii 1877—1878 constituie continuarea firească a luptei multiseculare a poporului român pentru eliberare națională și socială, a marilor bătălii pe care iluștrii conducători de oaste români — precum Mircea cel Bătrin, Iancu de Hunedoara. Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul — le-au dus pentru apărarea pămîntului strămoșesc. Aceeași bărbăție in luptă, aceeași dăruire de jertfă, aceeași ridicare la arme a tuturor s-au intîlnit mereu de-a lungul acestor de încleștări aprige, dînd aceleiași voințe a poporuluide a trăi liber, de a fi el însuși stâ- pîn al destinelor sale.Aceste trăsături au cunoscut o impresionantă afirmare în cursul războiului purtat cu un veac în urmă, care a pecetluit prin grelele jertfe de singe ale poporului actul istoric de la 9 mai 1877, al proclamării independenței de stat a României.între memorabilele izbinzi războiului neatîrnării, Plevna — la cucerirea căreia se împlinesc aceste zile o sută de ani — ocupă

veacuri expresie român

pe 1978
Reducerea cheltuielilor la 1000 lei 

producție-marfă în industrie
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Planul pe anul 1978 accentuează ritmul de reducere a costurilor de producție. In industrie, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă vor fi mai mici cu cel puțin 3,3 la sută față de 1977, urmînd ca aproape două treimi din economiile prevăzute să se obțină prin reducerea cheltuielilor materiale.

loc marcant prin amploarea efortului militar pe care l-a reclamat, prin consecințele ei decisive, atit asupra deznodămintului luptelor de pe frontul din Balcani, cit și al războiului in ansamblu, prin implicațiile și efectele sale politico-mili - tare interne și internaționale, prin valoarea de simbol pe care a dobin- dit-o incă de atunci pentru voința și aspirațiile românilor de pretutindeni spre unitate, integritate și dență națională.Așa cum se știe, evoluția lui ruso-turc, izbucnit in
indepen-războiu- aprilie 1877. desfășurarea luptelor pe frontul din Balcani. înțelegerile intervenita intre guvernul român și guvernul rus. precum și necesitatea de a cuceri pe cîmpul de luptă dreptul la totala neatîrnare față de Poarta otomană, care refuza să recunoască prerogativele suverane ale statului român, au făcut ca armata română să treacă Dunărea in iulie-august 1877 și să ia parte la marea înfruntare

/

Capitularea oștirii otomane de la Plevnamilitară din Peninsula Balcanică. La solicitarea comandamentului suprem al armatei ruse, trupele române au ocupat poziții în fața Plevnei, punct strategic vital prin încrucișarea celor două drumuri care veneau de la Dunăre cu alte două care porneau
spre sudtrase un
Colonel
Constantin CAZANIȘTEANU

de Balcani. Aici se concern puternic corp de oaste oto'
(Continuare in pag. a Il-a)

A iMBĂTRlNIT FĂT-FRUMOS ?
Firește, în centrul creației literar-artistice fa

mine. in ultimă instanță, ființa umană, indiferent de virstă, de sex și de o- cupație, de mediul social și geografic in care trăiește. Orice ființă poate fi obiectul și unei opere de artă, măsura in care este poate deveni, ca personaj literar, reprezentativă pentru o categorie existențială, pentru o anume trăire și experiență socială, pentru un anume mod de a ințelege și a reacționa față de problemele atit de complexe și de complicate ale vieții. Tot ce e omenesc interesează, fără îndoială, creația și omenescul acesta nu pot exista in afara oamenilor, înțelegind astfel lucrurile, nu putem să nu observăm insă că prin atributele lor intrinsece, prin datele lor obiective aflate în continuă mișcare și devenire, tinărul și tinerețea au stat cu mai multă pondere, din cele mai vechi timpuri și continuă să stea și astăzi, in centrul preocupărilor societății, în centrul creației literar-artistice. Vremea societăților gerontocratice a apus de mult, tinerii o- cupind un loc tot mai de y^seamă in toate societățile.

subiectyl în sau

Dornici să experimenteze ei înșiși legile aspre ale vieții, animați de mari idealuri și nobile pasiuni, antrenați in conflicte interioare dintre cele mai revelatorii, plini de cutezanță și de naivitate, uneori de o splendidă

ce. în funcție de ținuta lor morală se , stabilește starea de sănătate a întregii societăți. „Febra tinereții — spunea un romancier francez de la răscrucea celor două veacuri din urmă — este aceea care ține restul lu- re-
însemnări despre prezența tînă 
rului, ca erou, și a 
ca stare de spirit, în 

literară actuală
de Ion Dodu BĂLANfrumusețe morală și fizică, capabili de acțiuni neobișnuite, increzători pină la încăpățînare in anume năzuinți. in stare de îndoieli creatoare care repun cu îndrăzneală în discuție unele categorii existențiale și morale învechite, pasionați de știință, de conștiință și de cunoaștere, tinerii concentrează în biografia lor problemele esențiale ale existenței, viața lor con- stituindu-se intr-o inepuizabilă sursă de inspirație pentru toate domeniile artei. Ei sint cel mai adesea barometrul și termometrul vieții publi-

tinereții, 
creația

mii la o temperatură normală. Cind tinerețea se răcește, celor virstnici încep să le clănțăne dinții". Temperatura morală a tineretului nu a scăzut niciodată, ba mai mult s-a incins in focurile mari ale luptelor și ale revoluțiilor sociale, in armata marilor visători chiar dacă, adesea, nu avea lemne de foc și im brăcăminte suficient de groasă. Tinerii au realizat nu o dată lucruri neobișnuite care i-au făcut eroi de epopee. Eroul principal al Iliadei lui Homer este un tinăr puternic,

îndrăzneț și plin de pasiune. Achile Peleianul. al Eneidei lui Vergilius, e unârul Eneas. Și ca să nu mai enumerăm eroii atî- tor epopei și cărți celebre ale lumii, nezumăm să observăm că cel mai reușit erou al basmelor românești care întruchipează exemplar tinerețea, voința, inteligența, vitejia și bunătatea e veșnicul ti- năr Făt-Frumos, căci nimeni- nu și-ar putea imagina vreodată un asemenea personaj bătrin. ,De asemenea, personajele celui mai de seamă popm epic al literaturii noastre naționale. Luceafărul de M. Eminescu, sint doi tineri, cum tineri sint cei mai de seamă eroi ai vir- furilor prozei românești, Rebreanu, M. Sadoveanu, Zaharia Stancu. Firește, orice exclusivism în dezbaterea unei asemenea teme ar fi neindicat și absurd, așa cum am ținut să sugerăm chiar din prima frază, fiindcă oricine ar putea întreba : dar ce te faci cu bătrinii sfătoși, încovoiați de înțelepciune și poezie ai lui M. Sado-
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Goldiș“
IDupă cum ne scrie profesorul 

Ma rius Ter chilă, la Liceul indus
trial nr, 9 de pe lingă tntreprin- 
derfa mecanică Timișoara a avut 
loc]constituirea Cercului de isto
rie ,a României „Vasile Goldiș", 
sub', conducerea profesorului dr. 
Ghevrghe Șora. Cercul își propu
ne sA studieze viața și activitatea 
unor' personalități de seamă ale 
istorii,'i patriei, participarea lor la 
împliii ir ea marilor idealuri ale 
națiunii noastre. Pentru început, 
cercuti — deschis deopotrivă ca
drelor ^didactice și elevilor — va 
omagiat intr-o serie de prelegeri 
figura marelui inaintaș al cărui 
nume ii poartă, îndeosebi con
tribuția tficestuia la desăvârșirea 
unității voastre die stat, in preaj
ma împletirii a șase decenii de la 
realizarea^ ei. Un Hung șir de ma
nifestări v^rr fi dedicate înteme
ierii, acum 2 050 de ani, a primu
lui stat da&c urlitar și indepen
dent sub’ conducerea lui Burebis- 
ta, precum șl vltor evenimente 
importante din istoria patriei. în 
fața unei asemenea frumoase ini
țiative nu ne rțămine decit să-i 
dorim viață lungă și mult 
succes I
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Duminică, 27 noiembrie, puțin timp înaintea începerii meciului de totfcal dintre Olimpia Satu Mare țâ FJC. Argeș, observatorul federal a anunțat conducerea clubului sătmărean că jocul nu va putea să înceapă dacă terenul nu va fi curățat de stratul de zăpadă care căzuse in chiar dimineața acelei zile. Vestea despre această perspectivă deloc airîzătoare s-a răspindit cu iuțeală în tribunele stadionului. Imedtat, „înarmați* 1 cu lopeți, scindunele și ce au mai găsit la indeipiină, sute și sute de suporteri psezenți în tribune au coborit în arenă și au lucrat cu atîta gratia și însuflețire, încît într-un timp record, de 10 minute, pe teren nu se mai afla bulgăr de zăpadă. Un gest frumos din partea lor. dar și o lecție pentru clubul sătmărean, care trebuia să se gîndească și el... cu zece minute mai devreme.
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Buzdugan
Există in comuna Dudn-Epu- 

reni, județul Vaslui, o nonă de 
case pe care localnicii o numesc 
„Cartierul Buzduganelor* . Aici 
locuiesc familiile lui Ștefan, 
Ion, Ivanciu și Neculai, împreu
nă cu tatăl celor patru capi de 
familie, moș Costache Buzdugan, 
in virstă de 85 de ani. Ceea ce 
di o notă aparte acestui „car
tier" este faptul că Ioana Buz
dugan și Ecaterina Buzdugan — 
două dintre cumnate — sint 
mame eroine, fiecare aducind pe 
lume cite 11 copii — de la cei 
mai mici, de grădiniță, pină la 
cei căsătoriți, ia casele lor, care 
au și ei, la rindu-le, copii. 
Mulți, voinici, frumoși. Ca toți 
copiii !
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La Brașov a avut loc un pro
ces in care au fost judecate fap
tele unui recidivist înrăit — loan 
Tirnomeață. Care Tirnomeață a 
început, din senin, să verse la
crimi, implorînd instanța 
ierte, că se jură „să-i 
mina" dacă o mai pune 
odată mina pe bunul altuia. Oa
menii legii n-au fost cituși de 
puțin impresionați de lacrimile 
lui. Lacrimi de crocodil, întru
cât exact aceleași „jurăminte" le 
mai rostise pină acum de șapte 
ori și niciodată nu se ținuse 
cuvint. A fost condamnat 
cinci ani închisoare.
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In strinsăMai erau citeva minute pină la deschiderea primei . sesiuni a Consiliului popular al sectorului 2 din Capitală. Mulți dintre deputați pășeau pragul aceȘtei încăperi pentru prima dată. Iată-i intrînd in sală pe Ma- ria Copuzeanu, muncitoare la întreprinderea „Electronica**,  Dan Văduva și Maria Găvruș, ambii muncitori la Combinatul de prelucrare a lemnului Pipera. Din prima clipă dau cu ochii de Aurel Rizea, directorul combinatului amintit, de Diță Vișenescu, maistru la întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale, sau de Eroul Muncii Socialiste Ionel Răducan, maistru la „Elec- tronica**.  Ion Enache, muncitor la secția de țevi sudate a întreprinderii „Republica**,  și pensionarii Ion Zamfir și Mihalache Petrescu Se salută cu Gheorghe Ciocău, secretarul comitetului de partid de lâ întreprinderea de calculatoare electronice, iar Maria Mincu, directoarea policlinicii, schimbă citeva vorbe cu Silvia Ră- dulescu, directoarea întreprinderii de morărit și panificație „Dîmbovița**.  Toți se cunosc de la nenumărate acțiuni la care au participat pină a- cum, în calitate de deputați sau de simpli cetățeni.— începem astăzi o nouă etapă de activitate in folosul obștii — spunea nu fără o vădită emoție decanul de virstă al deputaților, Ion Cazacu. Aproape jumătate dintre noi se află la început de drum. Dar, indiferent de faptul că am mai fost sau că n-am mai fost deputați, punctul de reper de la care pornim cu toții este același : dorințele exprimate de alegători, care trebuie traduse neapărat în fapte. Or, aceasta ne obligă, in primul rînd, să preluăm din mers și să ducem mai departe tot ce-a fost bun in legislatura precedentă...Un punct de vedere împărtășit de toți ceilalți deputați, de vreme ce. așa cum avea să o demonstreze întreaga desfășurare a sesiunii de constituire a consiliului popular, ei pornesc de la premisa că trebuie să-și intemeieze munca pe acești doi piloni de sprijin : conlucrarea permanentă cu oamenii și folosirea in a- cest scop a experienței, care, mai a- les în legislatura trecută, a dat cele mai bune roade. Anul acesta, in industria sectorului se prelimină ca volumul planificat al producției să fie depășit cu 200 milioane lei, 20 la sută din aceasta reprezentind-o produsele noi și reproiectate ; in cei doi ani precedenți au fost construite citeva mii de apartamente în ansamblurile de locuințe ridicate de-a lungul Șoselei Colentina sau în zonele Petri- cani—Ghica—Tei, s-au dat în folosință 18 000 mp spații comerciale, 80 săli de clasă, 170 ha spații verzi, 1,2 milioane mp drumuri modernizate, valoarea lucrărilor efectuate prin muncă patriotică ridicîndu-se la 321 milioane lei.
(Urmare din pag. I)

conlucrare cu cetățeniiEste, fără îndoială, un bilanț bogat și, dacă în discuțiile purtate a- supra proiectelor propuse pentru perioada 1978—1980 numeroși deputați s-au referit la el, au făcut-o pentru a sublinia că legislatura care a început trebuie să fie marcată de rezultate superioare in toate compartimentele activității economico-socia- le. Care sint, pe scurt, obiectivele și proiectele noii etape ? în domeniul producției industriale, a cărei pondere principală o dețin produsele de virf ale electronicii — realizarea u- nui ritm mediu anual de creștere de 36,6 la sută, concomitent cu creșterea eficienței economice concretizată in reducerea cu 1,5 lei a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă, finalizarea unor investiții in valoare de peste 2,1 miliarde lei, iar in domeniul urbanistic-edilitar — reali-
SESIUNILE

DE CONSTITUIRE 
A CONSILIILOR 

POPULAREzarea a circa 10 000 de apartamente (din care aproape toate cele prevăzute pentru acest an. pe Șoseaua Colentina, Bd. Lacul Tei. Șoseaua Ștefan cel Mare sau strada Galați, aflindu-se deja în execuție), 3 500 locuri în cămine muncitorești, 130 săli de clasă, 2 750 locuri in grădinițe, creșe și case de copii, a unei policlinici și a două dispensare, 15 km conducte de apă și termoficare, 340 ha spații verzi ș.a.Adoptind un asemenea program care, în mod firesc, va determina schimbări de esență în întreaga activitate economico-socială a oamenilor muncii din sector în perioada a- mintită, deputății au arătat limpede că transpunerea lui în fapt va însemna o contribuție sporită la îndeplinirea angajamentului asumat, in întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului, de conferința extraordinară a organizației de partid a Capitalei de a realiza o producție suplimentară, peste prevederile cincinalului, de 25 miliarde lei, o opțiune fermă a fiecărui om al muncii din sector pentru ridicarea nivelului său de viață, pentru împlinirea propriilor sale aspirații de perfecționare spirituală.Ascultam cu atenție accentele pe care unul sau altul din vorbitori le puneau asupra diverselor capitole ale acestui plan de lucru și încercam să ne imaginăm cum va arăta la sfîr- șitul acestei legislaturi sectorul și oamenii săi. Și-i vedeam pe meșterii de astăzi din tînăra platformă a electronicii de la Pipera făurind

calculatoare și alte produse dintre cele mai perfecționate. Și ne închipuiam împlinit, in coordonatele sale urbanistice moderne, unul dintre cele mai frumoase colțuri ale Bucureștiului de mîine — ansamblul de locuințe Colentina-Lacul Tei, im- brățișind marele parc de odihnă și agrement de la Plumbuita...Pe ce se bazează asemenea îndrăznețe proiecte ? Desigur, in primul rînd, așa cum ne spunea deputatul Gheorghe Ciocău, pe marile resurse creatoare de care dispun oamenii muncii din sector, pe modul în care deputății — ei inșiși implicați cu răspunderi mari în prima linie a ofensivei pentru mai mult și mai bine in toate sectoarele de activitate — vor urmări ca tot ceea ce poate contribui la bunul mers al muncii să fie cit mai bine pus in valoare. „Aceasta presupune să acționăm energic— sublinia în continuare același vorbitor — ca în întreprinderile in care lucrăm să realizăm un indice de utilizare a mașinilor de cel puțin 85 la sută, să introducem un regim sever de economii de materii prime, materiale și combustibili, iar în circumscripțiile în care am fost aleși deputați să atragem toți cetățenii la conducerea treburilor obștești". Deziderate perfect realizabile. întrucît— cum avea să completeze apoi deputatul Marin Coman — ele nu țin decit de modul in care deputății, împreună cu toți ceilalți factori ai vieții noastre publice, vor ști să desfășoare în rindul cetățenilor o susținută muncă educativă și vor înțelege să stimuleze inițiativele lor valoroase, urmărind și controlînd împreună cu ei mersul înfăptuirii propunerilor lor, sau de felul cum vor antrena în acțiunile ce vor fi întreprinse miile de tineri din sector, dornici să se afirme, cum sublinia deputatul Ion Fierănescu, ca adevă- rați promotori ai noului în toate domeniile de activitate. Și, în sfirșit, încă un argument — dar nu ultimul — ce pledează pentru realismul .întregului program al acestei legislaturi, despre care ne-au vorbit deputății Veronica Ciobanu și Ion Furir, va trebui să fie însăși îmbunătățirea stilului de muncă al noului consiliu popular, sporirea eficienței dialogului său permanent cu cetățenii.Da. Cine aspiră să realizeze mai mult trebuie neapărat să-și propună mai mult. Deputății in consiliul popular al sectorului 2 — cum sublinia in încheierea dezbaterilor tovarășa Adriana Moraru, realeasă în funcția de președinte al comitetului executiv al consiliului popular — au făcut acest lucru in sesiunea lor de început de drum. Și. dacă vor munci cu aceeași pasiune în continuare, nu credem că greșim dacă afirmăm că rezultatele vor depăși cu certitudine propriile lor proiecte.
Dumitru TÎRCOB

ciența deplasărilor, grija ca fiecare dintre ele să se soldeze cu rezultate precise. Să dau un exemplu : datorită faptului că secretarii și alți membri ai biroului au știut, în deplasările lor la „Electroaparataj", să pună accentul pe problemele economice stringente, s-a izbutit nu numai ca întreprinderea să poată raporta realizarea lună de lună a producției fizice planificate, dar și înfăptuirea in devans, printr-o mai bună distribuire a forțelor, inclusiv prin repartizarea unei părți din personalul auxiliar necalificat la lucrările de construcții, a unei importante investiții — hala de matrițerie și auto- utilare....ABORDARE DIN UNGHIUL DE VEDERE AL MUNCII POLITICE.Desigur, prioritatea sau atenția centrală acordată problemelor economice nu diminuează principiul că datoria activiștilor este de a acționa pretutindeni și în orice împrejurare ca militanți politici, revoluționari — și nu ca simpli dispeceri economici. Bunăoară, din repetatele deplasări pe teren ale primului secretar al comitetului de partid al sectorului 3 la uzinele „Republica" s-a desprins, la un moment dat, concluzia că trebuie acționat cu mai multă vigoare pentru impulsionarea unei investiții menită a spori capacitatea de extrudare a oțelului aliat și inoxidabil cu 4 000 tone. S-a hotărit ținerea unei ședințe a secretariatului comitetului de partid al sectorului la fața locului, in prezenta tuturor factorilor de răspundere. Semnificativ apare faptul că, în urma acestei analize, s-au găsit soluții eficiente, accentul principal punîndu-se pe tratarea problemelor economice prin prisma activității politico-educative și organizatorice a organizației de partid : s-a trecut la o mai bună repartizare a comuniștilor pe fiecare loc de muncă, a crescut rolul lor de conducători politici ai fiecărei unități productive, toate acestea avînd drept efect accelerarea lucrărilor.Nu același lucru l-am constatat insă la întreprinderea de pompe și la cea de mase plastice din cuprinsul aceluiași sector. în ambele unități există un număr destul de mare de organizații de bază la ale căror adunări generale n-a participat de multă vreme nici un activist cu muncă de răspundere de la sector (n-a luat parte nici măcar instructoarea comitetului de partid

BBBBBBBBBBBBBal sectorului pentru respectivul grup de întreprinderi, tovarășa Marcela Radu, care, din păcate, nici nu e cunoscută de numeroși membri ai birourilor organizațiilor de bază). Adesea deplasările pe teren se opresc la biroul directorului sau la comitetul de partid. Dacă, in deplasările la întreprinderea de pompe, activiștii comitetului de partid din sector ar fi participat la linele ședințe ale comitetului de partid de la strungărie-montaj sau la adunări generale ale organi-. zațiilor de bază de aici, dacă ar fi stat de vorbă cu membri de partid care activează în acele locuri-cheie ale producției unde se pun un șir de probleme mai complexe i-ar fi putut, îndruma și ajuta să pună în acțiune, pentru soluționarea lor, toate meca-

pildă, despre un tovarăș care nu mai lucrează in aparatul de partid și care a fost scos tocmai pentru că. în repetate rinduri, s-a dus intr-o unitate economică din zona sa de activitate, mulțumindu-se să transmită conștiincios niște instrucțiuni și să constate, după registre, niște „îndepliniri și depășiri" de plan. Nefe- șind din această optică îngustă. n.-a avut cum să observe că in unitatea ; respectivă se instaurase o atmosferă nesănățoasă, . de căpătuială. c*  slăbise controlul de partid asupra conducerii administrative și că toate acestea avuseseră drept efect însuși faptul că........ împlinirile și depășirile"raportate erau fictive. A fost o lecție bună pentru toți activiștii noștri, care au deprins adevărul că a te
Aria preocupărilor pe teren

nismele și pîrghiile muncii politice— discuțiile de la om la om, mijloacele propagandei vizuale etc., încă insuficient utilizate.în același sens se înscrie necesitatea de a se asigura îmbinarea organică a preocupărilor de ordin economic cu cele privind viața internă de partid, acestea constituind, în fond, fațetele aceleiași activități menite să asigure, in fiecare colectiv de muncă, înfăptuirea nestrămutată a planului și a angajamentelor suplimentare.TEMATICA INDICATA ȘI INIȚIATIVA.— Cu alte cuvinte — a ținut să precizeze tovarășul Galaction Vlase, secretar cu probleme economice al comitetului de partid al sectorului 3— activistul trebuie să privească în jurul său nu „cu ochelari... fumurii", nu cu optica strictă și, fatal, exclusivistă a limitării la misiunea cu care a fost învestit la plecare — și atita tot. Am dori să fie mult mai dese cazurile cînd activiștii lasă de o parte agenda cu indicații — desigur după sau concomitent cu îndeplinirea lor — ca să-și arunce cite o privire critică și la alte probleme, oricît de diverse. Noi ne străduim, la nivelul comitetului de sector, să in- suflăm un spirit larg, cuprinzător, dar, trebuie să recunoaștem, uneori chiar activiști ai sectorului păcătuiesc pe acest tărim. Aș aminti, de

preocupa exclusiv de ceea ce e scris in carnetul de indicații înseamnă uneori a dăuna tocmai transpunerii acestor indicații in practică.Oricare ar fi problema cu care s-a deplasat într-o unitate de producție, într-un colectiv de muncă, în cîm- pul vizual al activistului rămîne PE PRIMUL PLAN, OMUL.— La noi — ne spunea tovarășul Ion Popa, Secretar al comitetului de partid al sectorului — a devenit o tradiție ca, indiferent de natura problemelor cu care se deplasează un activist pe teren, să-l întrebăm, intîi de toate, atunci cind vine să ne informeze despre îndeplinirea sarcinii : „Ce gindesc oamenii ? Ce nevoi au ? Ce stare de spirit au, ce probleme îi frămîntă ? Cu ce i-ai ajutat în rezolvarea problemelor ?“.Am putut observa noi înșine pe teren rodnicia acestei optici definitorii a muncii de partid. Ni s-a semnalat. bunăoară, faptul că — deși preocuparea principală a activiștilor care s-au deplasat in ultima vreme la uzinele „Republica" a fost dinamizarea lucrărilor de investiții — nu s-au scăpat din vedere unele probleme de viață ale muncitorilor. Cu prilejul deplasărilor Ia întreprinderea „Acumulatorul" s-au ridicat probleme legate de aprovizionarea celor ce locuiesc în căminele de nefamiliști de

VICTORIA DE LA PLEVNA
--------------------Din presa lumii,

„DOVADA VOINȚEI DE A EXISTA CA NA
ȚIUNE NEATÎRNATĂ". „Românii s-au purtat cu 
vitejie, ei au luat o mare parte la împresurarea 
Plevnei și la înfrîngerea definitiva a lui Osman- 
pașa care a hotărit rezultatul campaniei ; ei și-au 
dovedit în război ca și în timp de pace dreptul 
de a exista ca națiune independentă". (Ziarul 
belgian „Le Bien Publique“).

„OSTAȘII S-AU BĂTUT CA LEII". „La Plevna 
românii s-au bătut ca leii și au cîștigat lauri de 
glorie. Cu toate grelele sacrificii pe care i le-a 
impus răsboiul, România a știut să-și îndepli
nească și îndatoririle sale internaționale din 
toate punctele de vedere". (Ziarul englez „Lon
doner Journal").

„ROMÂNII AU INTRAT CEI DINTÎI ÎN PLEV
NA". „Românii au contribuit foarte mult la stră
lucita luptă care a adus luarea Plevnei. S-ar pu-

(Urmare din pag. I)man de 50 000 de oameni, comandat de Osman-pașa.Potrivit acordului încheiat cu comandamentul rus, conducerea forțelor militare ruse șl române din această zonă a fost încredințată domnitorului Carol, avînd ca șef de stat major pe generalul rus P.D. Zotov. Efectivele românești au reprezentat inițial jumătate din totalul trupelor angajate în bătălia pentru cucerirea Plevnei ; după sosirea rezervelor rusești ele au constituit o treime.După intrarea trupelor române în dispozitiv, in bătălia pentru Plevna a continuat un timp să prevaleze concepția manifestată anterior a ofensivei cu orice preț pentru străpungerea sistemului defensiv inamic. Această fază a fost . încheiată prin luptele din zilele de 30 și 31 august 1877. Trupele române au realizat atunci — la asalturile redutelor Grivița 1 și Grivița 2 — singurul succes de pe întregul front, prin cucerirea redutei Grivița 1. Deși prima fază a atacului asupra Plevnei s-a soldat cu acest bilanț, ea a avut darul de a contribui la afirmarea capacității de luptă a armatei române, la creșterea prestigiului ei. In același timp, s-a demonstrat limpede — și aici este cazul să subliniem meritele comandamentului român, care de la început a susținut această tactică de luptă — că Plevna nu putea fi cucerită printr-un atac frontal, ci doar- prin asediu.Timp de trei luni — pină la stir
pe șoseaua Cățelu. Rezultatul a fost crearea unui punct de autoservire cu mîncare caldă pentru locatarii acestor cămine.Din păcate însă, ni s-a impus și constatarea că această categorie de preocupări — cu toată prezența lor statornică în atenția comitetului de partid al sectorului — nu a căpătat încă un caracter metodic, sistematic, in practica tuturor activiștilor. Ce vrem să spunem prin aceasta ? Că adesea se mai intîmplă ca sesizările cu privire la unele probleme de viață ale oamenilor să ajungă tardiv sau intimplător la cunoștința comitetului de sector, că nu se folosesc și in a- ceastă direcție, cu mai multă perseverență. pirghii Încercate cum sint. bunăoară, audientele secretariatului sectorului de partid la fața locului, în întreprinderi.Si mai există un aspect legat de includerea mai profundă și permanentă a omului in sfera preocupărilor : respectiv, gradul in care activistul de partid aflat pe teren urmărește ca un subiect distinct și constant traducerea în viață a principiilor Codului etic al partidului. Realitatea este că unii activiști abordează aceste probleme doar cind se ivește „un caz" ; or, faptul că nu se intervine la timp pentru a se curma anumite atitudini neconcordante cu cerințele Codului e- ticii și echității socialiste face, nu rareori. ca intervenția să devină tardivă, deoarece lucrurile au alunecat prea departe. Și aici activitatea profilactică ar putea juca un rol la fel de salutar ca și in medicină !Credem că nimic nu poate condensa mai elocvent sensurile constatărilor noastre — ca, de altminteri, ale întregului dialog cu activiști ai comitetului de partid al sectorului 3 — decit cuvintele pe care primul secretar al comitetului de sector ni le-a spus la despărțire :— Receptivitatea activistului de partid față de preocupările celor în mijlocul cărora muncește se măsoară nemijlocit prin roadele activității sale, prin sprijinul concret pe care cei din jur il simt in soluționarea problemelor de zi cu zi. Lozinca noastră e simplă, lapidară : „O zi in care n-ai mișcat din loc o treabă, în care n-ai ajutat să se rezolve o problemă obștească, in care n-ai mulțumit un om — este o zi pierdută. Și, invers, este ciștigată atunci cind, fiind în mijlocul oamenilor, știi să le pătrunzi în suflet și în gînduri, să-i ajuți să meargă înainte".

de acum un secol--------------------
tea chiar zice că într-un moment critic ei au scă
pat situațiunea acelei zile, căci Osman-pașa reu
șise a străbate pînă în redutele ruse și poate că 
ar fi putut trece, de cumva bateriile române n-ar 
fi deschis asupra lui un foc ucigător și nu l-ar fi 
silit a depune armele. Românii au pus mîna 
pe multe tunuri și 7 000 prizonieri ; ei fură cei 
dintîi care intrară în Plevna". (Ziarul francez 
„Memorial Diplomatique").

„BRAVURĂ Șl CONSTANȚĂ". „Luarea Plevnei 
s-a terminat datorită armatei române, care s-a 
purtat vitejește de la intrarea sa în campanie. 
Presa oficială exaltă cu un legitim orgoliu bravu
ra și constanța armatei române... această armată 
a făcut dovezile sale de vitejie acolo pe cîmpul 
de luptă ; chiar și dușmanii recunosc azi că ea 
are toate calitățile care disting alte armate euro
pene". (Ziarul grecesc „Le Messager d'Athenes").

și tul Iul noiembrie — în afara unor atacuri pentru consolidarea aliniamentelor cucerite, aliații au întreprins o amplă operațiune de încercuire a fortăreței, căreia i s-au tăiat treptat toate legăturile cu exteriorul. Se cuvine relevat că acțiunea de încercuire a Plevnei s-a dovedit cu atit mai dificilă cu cit ostașii români au trebuit să facă față unor situații neprevăzute, care adesea ieșeau din tiparele obișnuite ale practicilor militare ale epocii. Imaginea unei armate otomane slăbite și dezorganizate s-a vădit profund eronată ; dimpotrivă, armata otomană era bine instruită și dotată cu un excelent armament de infanterie și artilerie, cu care apărătorii Plevnei au „clădit" în fața propriilor redute un adevărat zid de foc.Armata română a trebuit așadar să se adapteze unor realități neprevăzute ale cimpului de luptă. în atari împrejurări, apropierea de inamic a devenit o adevărată performanță, care cerea, in egală măsură, o bună pregătire de luptă și dotare corespunzătoare. Ostașii noștri au reușit să facă față acestor condiții, deși dotarea tehnică era departe de cea necesară, tocmai datorită faptului că erau însuflețiți de o înaltă conștiință a datoriei față de țară, de convingerea că numai prin luptă dîrză și sacrificiu patria putea înfrunta, cum spunea cronicarul, „răutățile".încleștarea finală la Plevna s-a declanșat in zorii zilei de 28 noiembrie 1877. „Timpul era detestabil — notează un martor ocular — ploaia căzuse toată ziua și toată noaptea amestecată cu zăpadă". Cu proviziile pe sfirșite, cu moralul trupelor zdruncinat de îndelungatul asediu, comandamentul otoman de la Plevna a hotărit să străpungă blocada aliată, să-și deschidă drum spre vest pentru a-și salva oastea de la nimicire. Structurată pe două linii de luptă armata otomană a izbit inițial sectorul învecinat celui incredințat trupelor române. Primului șoc i-au rezistat eroic grenadierii ruși, grabnic sprijiniți de trupe din alte sectoare ale cercului de investire, între care o brigadă românească.Dezvoltarea acțiunii de străpungere presupunea intrarea neintirziată in luptă a liniei a doua otomane. A- ceasta nu a mai putut însă să sprijine lovitura inițială întrucît trupele românești, printr-o reușită acțiune, au ocupat reduta Grivița 2, iar apoi sesizînd mișcarea spre vest a gar

nizoanei otomane, întreaga Divizie a 2-a română și o brigadă din Divizia a 3-a au pornit in urmărirea inamicului. Dezvoltindu-și fulgerător ofensiva, trupele noastre au ocupat întăririle otomane de la Bucova și Opa- nez și au pătruns in Plevna.în fața asaltului impetuos al ostașilor români, trupele inamice au fost nevoite să ridice steagul alb. Osman- pașa s-a predat comandantului Diviziei a 2-a române, colonelul Mihail Cerchez, rostind, potrivit tradiției istorice, cuvintele, care, venite de la un adversar de talia redutabilului comandant otoman, reprezintă cea mai elocventă mărturie a contribuției românești la căderea Plevnei : „Capitulez cu armata mea, predîn- du-rnă in miinile junei și bravei armate române".în istoria multiseculară a luptei poporului român pentru apărarea independenței sale împotriva opresiunii otomane, Plevna a devenit, alături de Grivița, Rahova și Smîr- dan, un simbol nu numai al vitejiei românești, dar și al solidarității noastre cu aspirațiile de emancipare națională ale popoarelor din sud- estul Europei, solidaritate cu adinei rădăcini în istorie. încă în 1393, sub crestele Balcanilor. Mircea cel Bă- trin a biruit trupele otomane, care cotropiseră o mare parte a Peninsulei Balcanice și prin raidurile lor de pradă amenințau cu pustiirea teritoriul românesc, inaugurînd atunci o epopee jalonată de pilduitoare fapte de curaj și dăruire patriotică. Prin ani de grele vicisitudini și jertfe, steagul luptei pentru libertate s-a transmis din generație în generație și. peste două secole, cel dinții unificator al pămîntului românesc. Mihai Viteazul, prin strălucitele victorii repurtate, avea să aprindă speranțele de libertate ale popoarelor balcanice subjugate.în 1877, Balcanii au fost martorii actului final al acestei seculare bătălii pentru neatîrnare. iar Plevna aducea pe actul de independentă, proclamat la 9 mai 1877, pecetea de confirmare scrisă cu grele jertfe. Era o biruință care încheia o epopee și deschidea, în același timp, o etapă nouă în viața poporului român. De ( aceea, amintirea Plevnei rămîne indisolubil legată în conștiința poporului român de tradiția aprigelor bătălii purtate pentru eliberare națională. constituind un îndemn mobilizator la apărarea neșovăitoare a independentei și suveranității naționale cucerite cu atîtea sacrificii.

Fiecare bloc terminat cu 60 de zile 
mai devremeConstructorii de locuințe clujeni s-au angajat ca, în cursul acestui an, să predea la cheie oamenilor muncii din județ 6 250 apartamente, cărora li se adaugă alte 528 apartamente in Capitală și 352 apartamente in județul Bistrița-Năsăud. Un bilanț întocmit recent In cinstea Conferinței Naționale a partidului evidențiază că harnicii constructori clujeni au predat beneficiarilor fiecare bloc de locuințe, în medie cu 60 de zile mai

devreme. în condițiile în care marea majoritate a lucrărilor au primit calificativul de „foarte bine" la recepții. La atingerea acestui înalt și eficient ritm de lucru a contribuit, pe lingă mecanizarea complexă a lucrărilor, extinderea sistemului de retribuire in acord global, care pe ansamblul Trustului de construcții Cluj cuprinde 98,1 la sută din totalul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.
I
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Cititorul nostru Constantin 
Vîlseanu, din municipiul Hune
doara, ne trimite o scrisoare în
soțită de eticheta desprinsă de 
pe o cutie de „conserve de 
pește in sos tomat", de pe care 
mai notăm înscrisurile : „N.I.D. 
1486114 — Lei 4,30 — Termen 
de valabilitate 18 luni". In scri
soare se spune : „Am cumpărat 
de la un magazin alimentar din 
localitate această cutie de con
serve și, cina am deschis-o, nu 
mică mi-a fost surpriza (dar și 
mâhnirea) că înăuntru nu se afla 
nici un dram de pește, ci numai 
pufin sos și citeva oscioare 
dintr-o specie de pește imposi
bil de identificat, necum de 
mâncat. Desigur, veți spune că 
patru lei și treizeci de bani nu 
este o sumă mare și, aparent, 
n-ar merita să facem atita caz. 
Așa e ! Dar de ce să se întimple 
asemenea lucruri ?“ Iată o în
trebare la caref se așteaptă răs
puns de la fabrica producătoare. 
Pentru că nu poate să tacă și ea 
ca... peștele.

I
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Rubricâ realizatd de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"
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De acord 
sâ clasăm 

astfel 
de sesizări?Sint mai bine de doi ani de cind soții Nico- lița și Alexandru Țipa- ru de la C.A.P. Grecești, județul Dolj, scriu diferitelor organe de partid, de stat, de presă sau unor organizații obștești. Și tot de atîta vreme a- cestea verifică cu minuțiozitate sesizările lor, cheltuind timpul prețios al unor activiști cu munci de răspundere care, cu zilele și săptăminile, scotocesc prin hirtii, stau de vorbă cu oamenii, trag concluzii, organizează uneori ședințe și le explică autorilor unde au dreptate și unde nu. Dar ei, soții Țiparu, o țin intr-una: în cooperativa agricolă sint abateri de la democrația cooperatistă. 

au loc sustrageri din avutul obștesc și toate acestea din cauza președintelui C.A.P. Ei mai susțineau că sint persecutați, din care motiv nu mai lucrează în cooperativă etc. Toate acestea le-am aflat de la Comitetul județean Dolj al P.C.R., care, printr-un răspuns, ne-a încunoștin- țat că din nou un colectiv de activiști de partid și de stat a verificat toate aspectele ridicate și a arătat autorilor realitatea.Nu este adevărat că n-ar fi primiți la lucru, se subliniază in răspuns. Dimpotrivă, Alexandru Țiparu, in mod abuziv, a pus lacăt la atelierul de timplărie al C.A.P., unde lucra, oprind intrarea celorlalți meseriași. Cînd conducerea C.A.P. i-a luat cheile de la atelier pentru a stăvili scoaterea de material din fierărie și confecționarea de porți, grilajuri etc. 

in scop personal, AI. Țiparu n-a mai vrut să lucreze. în timpul verificării sesizării cind s-a stabilit să muncească în meseria sa, la vechiul Ioc de muncă, a fost de acord, însă nu a venit nici pînă în prezent la lucru. Sintem informați că lucrează ca paznic de noapte la o unitate din Craiova. O situație asemănătoare este relatată și în legătură cu Nicolița Țiparu. care în prezent lucrează ca îngrijitoare la căminul cultural.Nu se confirmă că președintele C.A.P. și contabilul-șef ar avea loturi în folosință personală mai mari decit prevederile statutului. In schimb, la măsurătoarea făcută s-a constatat că soții Țiparu, deși n-au muncit în C.A.P., posedă 50,25 ari teren în curte și grădină, precum și 6,70 ari vie in cimp, preluată abuziv din lotul

personal al altui cooperator care lucrează in acord global.Din relatarea și a altor exemple rezultă că soții Țiparu una scriu pe hirtie și alta gindesc și fac în viața lor de toate zilele.Din modul cum prezintă lucrurile, se subliniază in încheierea răspunsului, rezultă că sesizările soților Țiparu sint făcute cu vădită rea-cre- dință in privința președintelui, a consiliului de conducere, a unor membri ai C.A.P., că, de fapt, ei refuză să participe la muncă în C.A.P., resping concluziile cercetărilor fiindcă nu le dau satisfacție, deși nu au dreptate. Ei nu sesi

zează din dorința de a îndrepta unele lucruri, ci in scopul obținerii unor satisfacții personale, pe căi incorecte. Tinted seama de toate acestea — se menționează in răspuns — propunem ca in viitor să se claseze sesizările care vor mai repeta aceleași probleme. Mai ales că nici de această dată n-au fost mulțumiți, afirmind că se vor adresa din nou organelor centrale.Sfatul nostru este ca în Ioc să scrie din nou neadevăruri să se apuce de muncă în C.A.P., alături de întregul sat. să-și aducă contribuția lor la dezvoltarea și întă

rirea cooperativei, spre binele lor in primul rind și al obștii. Să nu uite că legea privind dreptul la petiție are și un revers, potrivit căruia insinuarea, calomnia, neadevărul se pedepsesc.
Grijă 

pentru puritatea 
aeruluiCititorii noștri loan Moldovan și Teodor Bulboacă, din comuna Vladimirescu, județul Arad, au scris redacției că de la intrarea în funcțiune a Combinatului chimic Arad, în unele zile se simte miros de amoniac. Ei 

relatau și despre poluarea fonică, produsă in anumite ore, de instalațiile combinatului.Comitetul județean Arad al P.C.R. ne-a răspuns că scrisoarea a fost verificată de activiști cu muncă de răspundere de la consiliul județean de control muncitoresc. Din capul locului se precizează că Combinatul de îngrășăminte chimice Arad este amplasat, fată de comuna Vladimirescu, la o distanță mai mare decit zona de protecție prevăzută pentru astfel de instalații, deci nu se pune problema unei poluări permanente și cu concentrații care să depășească limitele prevăzute în normele de protecție, în răspuns se arată că au existat scăpări de amoniac în atmosferă datorită unor defecțiuni apărute în timpul 

probelor la depozitul de amoniac, la instalația de produse a îngrășămintelor și la rampa de încărcare, din cauza unor vagoane cisterne defecte. Prin măsurile luate au fost înlăturate deficientele de la depozitul de amoniac și rampa de incărcare, urmind ca și la instalația de producere a îngrășămintelor să fie înlăturate in scurt timp toate sursele de poluare.Se subliniază apoi in răspuns că. in cadrul combinatului, se măsoară permanent nivelul noxelor in atmosferă și din registrul de evidență rezultă că nu au existat decit două cazuri de depășiri locale ale noxelor admise. în continuare, prin serviciul de specialitate, se va face zilnic analiza nivelului de noxe în atmosferă, pe direcția vîntului, la perimetrul 

combinatului și se vor întreprinde imediat măsuri de înlăturare a deficiențelor in cazul că se constată depășirea concentrației admise.Referindu-se la poluarea fonică, in răspuns se precizează că aceasta nu apare in condițiile in care procesul de producție se desfășoară normal, ci numai in cazurile cînd aburul aflat la presiunea de 110 atm. nu mai poate fi consumat și este eliminat in atmosferă prin supapele de siguranță. De menționat că odată cu terminarea probelor tehnologice aceste situații vor dispărea.Iată, așadar, că nu sint motive de îngrijorare, că există preocupare permanentă pentru păstrarea purității aerului, a mediului înconjurător.
Neculai ROȘCA
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2. Creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor

„Scopul întregii activități economico-sociale, țelul suprem 
al politicii partidului nostru, esența misiunii sale istorice de 
transformare revoluționară a societății și de făurire a noii orîn- 
duiri este ridicarea nivelului de trai material și spiritual al în
tregului popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român)

Vaste actiuiti edilitar-gospodărești
• Perioada care a trecut de la 

Congresul al Xl-lea cunoaște o 
intensificare a construcției de lo
cuințe. Din cele 1 MILION DE A- 
PARTAMENTE prevăzute a se con
strui pînă in 1980, cu 190 000 mai 
mult decît se stabilise in planul 
cincinal, au fost date în folosin
ță, în primul an al cincinalului, 
peste 138 000 locuințe noi; 210 000 
apartamente sînt prevăzute pentru 
acest an.

• Pînă la sfîrșitui cincinalului 
actual vom dispune de 500 000 
LOCURI în cămine, asigurindu-se 
astfel cazarea tuturor muncitorilor 
nefamiliști.

• Odată cu dezvoltarea fondu
lui de locuințe se realizează un 
mare volum de lucrări edilitar-gos- 
podărești; numai in anul 1976, nu
mărul localităților cu rețea de dis
tribuire a apei a sporit de la 482 
la 556; în acest an rețeaua de 
distribuire a apei se extinde cu 
580 km, iar cea de canalizare cu 
465 km; parcul de transport în 
comun a sporit numai în anul 1976 
cu 2 040 vehicule.

• Capacitatea de cazare în uni
tățile hoteliere, de odihnă și tra
tament balnear a crescut anul tre
cut cu aproape 6 000 de locuri.

Fonduri social-culturale lot mai mari
Concomitent cu creșterea sub

stanțială a veniturilor directe, spo
resc simțitor și fondurile social 
culturale alocate de la bugetul sta
tului.

• în 1976 aceste fonduri au 
totalizat 55,2 MILIARDE LEI, fiind 
cu aproape 4,4 miliarde lei mai 
mari ca in anul 1975.

• Cheltuielile social-culturale pe 
un locuitor au fost anul trecut de 
2 576 lei față de 2 397 lei în anul 
1975, urmînd să ajungă la sfîrși
tui cincinalului la 3 226 lei.
• Pe ansamblul actualului cinci

nal se vor cheltui din fondurile

social-culturale peste 316 MILIAR
DE LEI, adică cu 44,1 la sută mai 
mult ca in anii 1971—1975.

• Baza materială a învățămîn- 
tului de toate gradele s-a îmbogă
țit anul trecut cu 2 415 săli de cla
să, 15 000 locuri în internate, im
portante spații pentru laboratoare 
și ateliere școală ; învățămîntul su
perior a fost dotat cu noi spații to- 
talizind 46100 mp.

• Numărul paturilor de asisten
ță medicală a ajuns în 1976 la 
Î98 353, adică cu 2117 mar mult 
ca în 1975. în acest an vor fi date 
în folosință încă 9 000 paturi de 
spital. 1

Cei trei ani care au trecut de la Congresul al Xl-lea sînt o măr
turie elocventă a neabătutei consecvențe cu care partidul nostru a 
acționat pentru creșterea bunăstării întregului popor. Temelia trai
nică a întregii activități în acest domeniu a constituit-o creșterea în 
ritm înalt a venitului național, ca rezultat al sporirii susținute a pro
ducției și productivității muncii.

• In anul 1976 venitul național 
a sporit cu 10,8 LA SUTĂ, adică 
cu peste 38 DE MILIARDE LEI, iar 
pentru acest an s-a planificat o 
creștere a venitului național cu

Creșterea suplimentară a veniturilor oamenilor muncii
Succesele importante obținute în primii doi ani ai actualului cincinal în creșterea producției industriale 

și agricole, a venitului național au permis realizarea unor ample măsuri suplimentare de creștere a nive
lului de trai, față de prevederile cincinalului. Potrivit Programului adoptat de plenara din iunie a.c., s-a trecut 
la majorarea mai accentuată a retribuțiilor personalului din economie, a veniturilor tuturor oamenilor muncii; 
prima etapă a acestei majorări a început la 1 iulie a.c. și se va încheia la 1 septembrie anul viitor.

Temelie trainică bunăstării Mărfuri mai multe, de calitate mai bună

11,3 LA SUTĂ fațâ de 1976, ceea 
ce reprezintă un spor absolut de 
peste 45 MILIARDE LEI.

• Aplicarea Programului supli

LIOANE de oameni ai muncii, ur- 
mînd ca în cursul anului viitor să 
primească această majorare toți 
oamenii muncii.

• Veniturile reale ale țărănimii 
vor fi în 1980. în medie pe per
soană activă, cu 30 LA SUTĂ MAI 
MARI ca in 1975.

• în actualul cincinal, pensia 
medie nominală de asigurări so
ciale de stat va crește cu 23,2 LA 

mentar de dezvoltare a economiei 
naționale în perioada 1976—1980, 
care urmează să fie supus dezba
terii și aprobării Conferinței Na
ționale a partidului, asigură creș
terea venitului național, peste pre
vederile inițiale ale planului cinci
nal, cu CIRCA 50 MILIARDE LEI ; 
cum s-ar spune, se cîștigă, numai 
prin spirit de economie, mai mult 
decît rezultatul efortului creator 
dintr-un an întreg.

SUTĂ; în prima etapă pensiile au 
fost majorate cu 4—20 la sută.

• Prin măsurile luate recent de 
conducerea partidului s-a genera
lizat sistemul de pensii, urmind ca 
de la 1 ianuarie 1978 să primească 
pensii și țăranii cu gospodării in
dividuale din zonele necooperativi- 
zate. Față de anul 1975, venitul 
mediu lunar al țăranilor coopera
tori pensionari va crește cu 19 la 
sută în anul 1980.

• Pentru satisfacerea în măsu
ră crescîndă a cerințelor oameni
lor muncii, corespunzător dezvoltă
rii economiei naționale, creșterii 
venitului național, a fost adoptat 
„Programul privind producția și 
desfacerea bunurilor de consum 
pe perioada 1976—1980" ; o aten
ție deosebită se acordă creșterii 
producției de alimente cu valoare 
nutritivă ridicată, producției de 
mărfuri din grupa textile-încâl- 
țăminte, bunurilor de folosință în
delungată, articolelor de uz cas
nic și gospodăresc destinate ușu
rării muncii femeilor, articolelor 
pentru copii etc.

Chipul nou al orașelor României socialiste. în fotografie; Cel mai tînăr cartier al Galațiului — „Dunărea" — construit în actualul cine

• Volumul desfacerilor de 
mărfuri din primul an al actualu
lui cincinal a fost cu APROAPE 
9 LA SUTĂ MAI MARE ca în 1975, 
sporul absolut, DE PESTE 13,8 
MILIARDE LEI, egalizînd volumul 
total al desfacerilor de mărfuri din 
anul 1950.

• Tn acest an desfacerile de 
mărfuri vor spori cu 8,4 la sută 
față de 1976.

• în primii doi ani ai cincina
lului, indicele de creștere a pre
țurilor se situează sub 2 la sută, 
comparativ cu rata de 2,5 la sută, 
cît se prevăzuse inițial prin plan 
pentru această perioadă.

Grija deosebită 
mamei si

• Potrivit noului sistem insti
tuit de la 1 august a.c., beneficia
ză de ajutoare mamele care îngri
jesc 5 sau mai mulți copii, în timp 
ce înainte de adoptarea acestor 
masuri ajutoarele se acordau nu
mai de la 8 copii in sus; lunar 
se acordă 200 lei mamelor cu 5 
sau 6 copii, 350 lei celor cu 
7 copii.

• Ajutoarele acordate mamelor 
care au 8 sau 9 copii în îngri
jire s-au majorat de la 200 la 350 
lei lunar, iar celor care au 10 sau 
mai mulți copii — de la 300 la 500 
lei.

pentru ocrotirea 
copilului
• Alocațiile de stat pentru copil 

se majorează în actualul cincinal 
în medie cu 30 LA SUTĂ. înce- 
pînd de la 1 septembrie a.c. s-a 
acordat 50 la sută din majorarea 
stabilită.

• în primul an al cincinalului 
au fost date in folosință, prin con
strucții noi, 23 800 LOCURI în gră
dinițe, 12 000 LOCURI in creșe și 
1 508 LOCURI în case și leagăne 
de copii; pentru acest an se pre
văd alte 24 475 locuri în grădinițe, 
10 000 locuri în creșe și 2 500 locuri 
în case de copii școlari.

30 noiembrie 
1977
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k ANULUI \
Colectivul întreprinderii „Tractorul" din Brașov a dovedit de-a lungul anilor, prin maturitatea și seriozitatea cu care muncește, că ii stă in putere să-și asume sarcini tot mai mari, tot mai complexe, la nivelul exigențelor formulate de conducerea partidului. Dar iată că acum, cind au mai-rămas cîteva săptamini din acest an, acest prestigios colectiv — aflat ani in șir în eșalonul fruntașilor — înregistrează o anUmită restanță la producția fizică. Este vorba de faptul că nu s-au fabricat 550 de tractoare și peste 3 000 de motoare (potrivit datelor consemnate după două decade ale lunii noiembrie). Cu un timp în urmă, restanțele erau mai mari.In fața acestei situații, se pun cîteva întrebări : Va îndeplini integral anul acesta planul la producția fizică colectivul de la „Tractorul" din Brașov ? Neajunsurile care se fac simțite în relațiile de cooperare și în aprovizionarea tehnăco-mate- rială a întreprinderii sînt oare o fatalitate ? Dar să nu anticipăm...Tovarășul Eugen Girbău, inginerul șef al întreprinderii, precizează :„Cauzele rămînerilor în urmă sînt multiple și se localizează atit în uzină, cit și în afara ei, la colaboratorii noștri. în întreprindere s-au ivit unele greutăți, mai ales în secția de axe și pinioane. Aici, datorită creșterii substanțiale a sarcinilor de plan, au apărut unele „strangulări", care au dus la diminuarea stocului-tampon de piese dintre această secție și aceea de montaj, ceea ce a provocat dereglări la secția montaj. S-au manifestat, totodată, unele neajunsuri în folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și a timpului de lucru".O atitudine, în primul rînd, autocritică — semn că factorii de răspundere din întreprindere, cunoscind neajunsurile propriei activități, vor acționa cu hotărire pentru îndreptarea lucrurilor. Tovarășii din comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii nu stau cu miinile încrucișa-

CALENDARUL PRODUCȚIEI FIZICE LA SFÎRȘIT DE A

Restanțele pot fi recuperate prin 
îmbunătățirea cooperării 

interuzinale
te, nu ridică din umeri. .„In ce ne privește — am reținut de la tovarășul Costică Toader, președintele consiliului oamenilor muncii, secretarul comitetului de partid — vom face totul pentru a lichida restanțele Ia tractoare, pînă la finele anului. Măsuri în acest scop s-au luat din septembrie, ceea ce ne-a permis să și fabricăm 135 din cele 685 tractoare nerealizate la sfîrșitui lunii august. Unele din neajunsurile apărute in desfășurarea normală a activității productive au fost înlăturate. Scontăm mult, acum, pe efectele pozitive ce le vom obține prin constituirea unor formații de lucrtf suplimentare 

La întreprinderea „Tractorul11 din ,Brașov

la fazele și operațiile „strangulate", cit și prin organizarea unor schimburi prelungite în momentele decisive pentru realizarea producției fizice".
Furnizorii se angajează... Pînă la urmă, atunci de cine depinde recuperarea tuturor restanțelor la producția fizică de către întreprinderea de tractoare din Brașov ? Dăm cuvîntul unităților in cauză :PLATFORMA INDUSTRIALA TIR- GOVIȘTE : „în scopul lichidării restanțelor din trimestrul al treilea a.c. și satisfacerii urgențelor „Tractorului" la sortimentul bare de oțel s-a elaborat un grafic prioritar de fabricație și livrare. Pînă la 5 decembrie toate comenzile vor fi onorate". (Haralambie Banu, secretarul comitetului de partid al platformei).ÎNTREPRINDEREA MECANICA PLOPENI : „Avem restanțe, da 1 Dar ele sînt determinate, în principal, chiar de „Tractorul", care ne livrează subansamble și piese turnate pentru prelucrare necorespunzătoare. Le-am dat telefoane și le-am trimis adrese, în care i-am întrebat : «De ce vă faceți singuri greutăți ?» Că este ușor să arate cu degetul spre noi, dar de ce nu-și fac ei întîi datoria". (Gheor- ghe Vasile, șeful serviciului comercial).ÎNTREPRINDEREA MECANICA MIJA : „Față de întreprinderea de 

tractoare, restanța nu este de 56 cutii de viteză (cum a comunicat redacției inginerul șef de la „Tractorul"), ci de 139 (? I). Pînă la 20 noiembrie am livrat 20 cutii, alte 18 cutii de viteză le vom expedia în cîteva zile și, pină la începutul lunii decembrie, toate cutiile de viteză vor fi livrate Brașovului". (Lucian Popa, director tehnic).ÎNTREPRINDEREA „REPUBLICA" DIN BUCUREȘTI : „în zilele de 16—18 noiembrie a.c. s-au livrat întreprinderii brașovene 35 tone de țeavă solicitată. Un gram, da, un gram de oțel dacă ani avea pentru 

această țeavă, l-am prelucra pentru „Tractorul" și le-am expedia țeava așteptată. Nu mai putem prelucra nimic, deoarece Combinatul siderurgic Hunedoara nu ne-a trimis oțelul necesar. Este un oțel special, e drept ! Noi avem nevoie de 110 tone, pentru a ne onora contractele, dar combinatul hunedorean abia ne asigură 50 de tone — și acestea, in decembrie..." (Constantin Giogu, secretarul comitetului de partid).ÎNTREPRINDEREA MECANICA PENTRU AGRICULTURA ȘI INDUSTRIE ALIMENTARA DIN SIBIU : „O parte din dispozitivele cerute de „Tractorul" vor fi livrate, conform graficelor stabilite în comun, pină la finele lunii noiembrie — începutul lunii decembrie. Pentru două din dispozitive lipsește tabla ce trebuia asigurată de B.J.A.T.M. Sibiu". (Giigor Bodea, director).
Intervenția ministerului 

este absolut necesară. Co* * mentariile nu sînt de prisos ! Ba lipsesc unele oțeluri (din industria metalurgică) ; ori chiar beneficiarul nu-și face datoria cum se cuvine și, uneori, nici nu-și cunoaște exact necesitățile (ca in cazul cutiilor de viteză așteptate de la I. M. Mija). Pentru aprecierea, la justa valoare, a situației mai aducem în discuție unele precizări făcute de conducerea întreprinderii de tractoare din Brașov:

• Fondul de majorare a retri
buțiilor în actualul cincinal a fost 
suplimentat cu 35 MILIARDE LEI, 
ceea ce asigură creșterea retribu
ției medii reale pinâ în 1980 cu 
30,2 LA SUTĂ, față de 18—20 la 
sută cît fusese prevăzut inițial în 
Directivele Congresului al Xl-lea al 
partidului.

• în cursul acestui an benefi
ciază de retribuții majorate — în
tre 15—23 la sută — peste 3,7 MI

• „întreprinderea de autocamioane avea — după două decade din noiembrie — o restanță de 284 cutii de viteză pentru tractorul A-l 800 ; B.J.A.T.M. Brașov nu a livrat 350 tone de table...".• „întreprinderea de autoturisme din Pitești nu a livrat — pînă la a- ceeași dată — 5 000 pompe de ulei, 5 000 pompe de apă, 17 000 jenți, 41 000 segmenți...".Nu am considerat necesar să facem din nou investigații. Și aceasta din motivul că atit pentru întreprinderea de autocamioane, cit și pentru întreprinderea de autoturisme din Pitești (care fac parte din Centrala de autocamioane și turisme din Brașov) sarcinile asumate prin contractele de cooperare sau aprovizionare sînt literă de lege — și nimeni nu le poate absolvi de răspunderea pe care o au .in această privință. Cu alte cuvinte, ^Autocamionul" trebuie să acorde de urgență tot sprijinul întreprinderii „Tractorul". După cum, întreprinderea din Pitești trebuie să facă totul pentru a-și respecta integral obligațiile contractuale fațâ de întreprinderea de tractoare.„...Noi știm că și unii colaboratori întimpină greutăți, ne spunea președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de tractoare, îi înțelegem, dar îi rugăm să ne înțeleagă și ei pe noi, să pună mai presus de orice necesitățile economiei naționale și să-și mobilizeze toate forțele pentru ca, în perioada urmă- toare, să ne poată livra subansam- blele, reperele și materialele contractate".Aceasta este situația, acestea sînt problemele realizării producției fizice la „Tractorul" din Brașov in anul 1977. Prin intervenția forurilor de resort, a comitetelor județean și municipal de partid, aceste probleme trebuie să fie soluționate în mod practic. Dar pentru 1978 și pentru anii viitori ? Indiscutabil, sînt necesare soluții temeinice, „cu bătaie lungă", in primul rînd pentru ca mecanismul cooperării în fabricația tractoarelor să funcționeze ireproșabil — sarcină ce revine, în primul rind, MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI.
Petre NEDELCU 
Nicolae MOCANU

viticole și pomi-principiu, aceste general sint bine

condiții naturale ase-cooperativa agricolă parte încă din rindulînsă eforturile făcute pen- depăși această situație și. ca rezultatele destul de bune fost obținute. Principalul

agricole mai puțin dezvoltate din județul Vaslui este faptul că dispun de mari suprafețe de teren în pantă, erodate, slab productive. Tocmai de aceea, atunci cind s-au întocmit programele de redresare economică a acestor unități, comitetul județean de partid a stabilit să se pună un accent special pe folosirea cît mai rațională a pămintului, efectuarea unor lucrări de organizare a teritoriului și îmbunătățiri funciare, refacerea și modernizarea plantațiilor cole ș.a.Fără îndoială. în măsuri cu caracter gindite. De la bun început trebuie spus insă că redresarea economică a cooperativelor agricole slab dezvoltate depinde de felul cum se acționează pentru adaptarea și aplicarea măsurilor in condițiile specifice fiecărei unități. Spre argumentare, am examinat, față in față, modul în care s-au tradus în viață programele stabilite în cooperativele agricole Todirești și Băcești, unități situate în cadrul aceluiași consiliu intercoo- peratist și cu mănătoare.în prezent. Todirești face unităților în curs de consolidare. Se remarcă tru a se urmare, care au accent a fost pus pe mai buna folosire a pămintului. Cu sprijinul statului s-au efectuat lucrări de organizare a teritoriului pe 86 ha. iar anul acesta au fost scarificate peste 100 ha de terenuri slab productive, în zona Sofronești s-a construit un baraj pentru acumularea apei, da unde se vor iriga 110 ha. Se cuvine subliniat sprijinul acordat de direcția agricolă județeană, care a asigurat unității întreaga cantitate de îngrășăminte chimice prevăzută. Dar sint de notat și eforturile proprii. Astfel, încă de anul trecut s-au plantat 4 ha cu răchită pe un teren neproductiv, care venituri bănești Totodată, s-a anexă pentruO schimbare radicală s-a petrecut în ce privește rotația culturilor ; de a- semenea, pămîntul a fost lucrat mai bine, numai pe curbele de nivel și s-au administrat contități mari de îngrășăminte naturale. Se cuvine menționat, totodată, că efectivele de vaci cu lapte au fost cu animale din Eficiența măsurilor 

vor aduce unității de peste 200 000 lei. înființat și o secție prelucrarea răchitei.

completate prăsilă proprie, luate este da-

mii trei ani, producțiile medii au crescut Ia toate culturile, iar valoarea unei norme convenționale a- proape s-a dublat.Cu totul altfel se prezintă lucrurile la cooperativa agricolă din Băcești. Cea mai importantă măsură prevăzută în programul de „consolidare" economică a unității și care s-a realizat este... desființarea sectorului de creștere a vacilor. Nu s-a făcut însă mai nimic pentru sporirea potențialului productiv al pă- mîntului, adică tocmai în direcția in care trebuia să se acționeze cu prioritate. Si pentru aceasta vina revine
Redresarea 
economica

a

mai
in

cooperativelor 
agricole 

puțin dezvoltate 
județul Vaslui

unității. Astfel. înatit organelor agricole județene, cît și conducerii ’ ‘ ’programul de redresare s-a stabilit ca anul acesta unitatea să primească 436 tone de îngrășăminte chimice. în planul anual de producție s-au prevăzut insă numai 296 tone, pentru ca efectiv unitatea să primească 50 la sută din această cantitate. Nu-i mai puțin adevărat că nici îngrășă- mintele primite nu au fost administrate in mod corespunzător. Singura mașină de împrăștiat îngrășămintele chimice de care dispune secția de mecanizare este veche, uzată și nu execută o lucrare de bună calitate. Pe de altă parte, nu sînt folosite nici îngrășămintele naturale, de care unitatea dispune din belșug.De altfel, există și alte nepotriviri între prevederile din programul de redresare și măsurile concrete luate de conducerea unității. Astfel, în program s-a stabilit ca anul să se construiască un' dig acumularea apei și extinderea feței irigate ; să se planteze cu răchită : să se înființeze secții pentru prestări de servicii ș.a. Dar. deși aceste prevederi nu s-au realizat, nimeni din cadrul organelor agricole județene nu s-a întrebat : din ce cauză ? Este acesta un

acesta pentru supra- 20 ha două

în anul 1975 de comitetul jud / de partid stă scris, negru pe / că de cooperativa agricolă B /răspunde tovarășul Virgil D. ,?cA-, pe atunci director adjunct la di /ția agricolă și care între timp a /numit director la întreprindere. Idețeană de industrializare a lap /Ce a făcut pentru consolidarea / nomică a unității de care răspi / „Cooperatorii din Băcești n( / au cerut ajutor, ne-a spus interÎGH’ torul. Dar cred că acum trebuit \ răspund de o altă unitate, deoa’ \ întreprinderea la care lucrez pa \ nează cooperativa agricolă Cetăț \ Poate că altcineva ar trebui ' răspundă de C.A.P. Băcești".Pe de altă parte, unele măst prevăzute in program nu au fo aplicate pentru că nu au fost bin fundamentate, nu au ținut seama dt posibilitățile unității. De pildă, st, prevedea să se execute forări, puțur. și bazine pe tarlalele Deal-Băcești. Deal-Vovriești, Deal-Armășeni pentru extinderea irigațiilor. După cur lesne se poate observa, denumirt parcelelor începe cu mențiun. „Deal". Or. numai acest simplu far vorbește de la sine despre tatea și costul ridicat al une de investiții, care nici nu s-t lizat, după cum era și norma.Cu totul altele ar fi fost rezu dacă se asigura o bună rot culturilor — este anormal să - mînțeze grîu după grîu, patr" rînd — dacă forțele umane tății ar fi fost puternic mat pentru întreținerea corespunzăt culturilor prăsitoare. Or, toci această privință s-a făcut pre țin. Bunăoară, în 10 luni din an, cei 867 de cooperatori c participat la muncă au execu medie, numai 65 de norme coi ționale. Cu o astfel de pârtie la muncă, producțiile și rezul economice ale unității nu vor depăși actualul nivel.La începutul acestei săptăm' roul comitetului județean de r analizat din nou modul în înfăptuiesc măsurile înscrise gramele de redresare a coop lor agricole slab dezvoltate. C prilej, s-au formulat o serie tici și s-au stabilit noi acțiun să impulsioneze activitate, factorilor de răspundere in ii. nirea sarcinilor ce le pină acum, rile acestor nite in mod
revin. C esențial este ca preve programe să fie indepl exemplari

Ion TEODOF â- 
Crăciun LAI
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Prezența tinărului erou și a tinereții ea stare

de spirit in creații literare actuale

„Optimist fără să fie idilic*Reporter șl publicist în presa pentru tineret încă din anii studenției, sporadic prezent cu proză scurtă din genul aventurii sas științifico-fantastic, Dragomir Horom- nea iși împlinește mai vechile incursiuni în teritoriul literaturii printr-un roman scris într-o bună și așezată tradiție clasică. înainte de orice, din recentul roman Cer euvîn- tul, tipărit la editura „Cartea românească1', se degajă siguranța exprimării epice a u- nui prozator deprins îndestul cu minuirea uneltelor sale, nu prea multe deocamdată, și nici prea complicate, dar, lucru rar și prețios, îndestulătoare pentru ceea ce dorește să comunice.Simplitatea construcției 'epice este de fapt rezultatul unor succesive decantări, care au făcut dintr-o temă aparent aridă un pasionat excurs în domeniul atit de complicat al formării și exprimării conștiințelor. Durata romanului este foarte scurtă, numai citeva ore, un schimb de muncă, atit cit a ținut o ședință de partid pe un important șantier de construcții. Pornind de la cunoașterea nemijlocită a realității unui colectiv muncitoresc intr-un moment de deosebită importanță, cum este întotdeauna cel al primirii în rîndurile partidului, autorul reușește să capteze șuvoiul unor ginduri și sentimente umane de o diversitate cu totul neașteptată. El a știut să vadă în această picătură cu apă populată cu oameni un microcosmos cu o viață trepidantă, cu psi

hologii care se dezvăluie surprinzătoare. Șl totul a pornit de la mărturia sinceră a u- nuia din candidați, tî- nărul inginer Nicolae Păun, despre o clipă de rătăcire din viața lui, clipă depășită fără inconveniente. Acest moment de sinceritate îl transformă din- tr-unul „ca și primit", într-un candidat „cu probleme". Brusc devine un „caz", se încinge o discuție aprigă. Odată bulgărele scăpat pe pantă, alu-
„CER 

CUVÎNTUL44 
de Dragomir 
HOROMNEA

necarea lui tinde să devină avalanșă în care răul trebuie ales de bine. Dar numai pînă la un punct opiniile diferiților interlocutori sint contradictorii : treptat, din această înfruntare se degajă grija de a cunoaște cit mai bine o- mul, de a-i vedea părțile bune și de a găsi căile de ameliorare, de îmbogățire a ființei umane. Romanul se ridică astfel pe o idee simplă și deosebit de actuală : nevoia cunoașterii și a încrederii in om, simțită ca o condiție primordială a conlucrării intr-o colectivitate. a continuei perfecționări morale a omului. De la această idee-cadru pornește desfășurarea epică ce se încheie cu o adevărată pledoarie în sprijinul afirmării depline a personalității umane.Născută din cunoașterea nemijlocită a climatului vieții de organizație — experiența

de ziarist i-a facilitat autorului contactul permanent cu aceasta — cartea tinde spre cuprinderea procesului in toată complexitatea, spre desprinderea semnificațiilor cu valoare definitorie. Și dacă autorul a reușit intr-o măsură să depășească o anumită schemă, să ocolească unele șabloane literare este pentru faptul că o asemenea ședință nu rămîne doar un cadru în care oamenii se ajustează ca în patul lui Procust, ci a devenit un organism de lucru democratic, capabil prin resursele proprii să contribuie la modelarea oamenilor. Un roman format din articulații de perspectivă politică, el se transformă în literatură, adică are viață proprie prin virtuțile artistice, tocmai prin capacitatea de a surprinde caractere omenești conștiente de rostul lor, de a le rescrie istoria în numai citeva ceasuri. De altfel și procedeul dominant îmbină relatarea așa cum e văzută, într-o viziune filmică, cu repetate incursiuni în trecut, pe firul unor întîmplări, petrecute mai de mult sau de mai puțin timp, unele din ele relatate ca atare pentru uzul colectiv, altele numai rememorări intime, capabile să asigure regăsirea unui timp uitat, chiar pierdut. Credem că ritmul trepidant al narațiunii, asigurat prin succesiunea intervențiilor diferiților participanți, este încetinită de aceste rememorări, care îi dau mai multă profunzime, o fac viabilă prin încărcătura de autentic și sinceritate.
Emil VASI1ESCU

Mimetism și facilitatePretextul romanului lui Gheorghe Buzatu, Dihania asta nu există (Cartea Românească, 1977), il constituie in- tîlnirea după un număr de ani intre doi absolvenți de liceu, unul cu o -biografie sinuoasă, litografiată după clișeele literaturii consacrate deceniului șase (Marcel Ivaș- cu), celălalt cu una limpede, rectilinie (Di- nescu). E adevărat că eroul-narator își inventează, ca judecător, o dramă etică, aceea de a delimita între vinovăție și nevinovăție, rămasă, din păcate, nerezolvată epic. Povestea fostului prieten din anii liceului, a- juns, după acumularea unor ghinioane, în sfirșit, botanist (sugestie din Marele singuratic), recuperat de societate, il zguduie pe judecător, dornic să înțeleagă, în adincime, cauzele : „Povestea lui mă zguduise cu adevărat, dar rămăsese ceva nespus, ceva ne- explicat, ceva ce că- pățina mea de jurist (!) — obișnuit să despice destine, să încerce să le înțeleagă — nu putea pricepe" (p. 19). Iată un punct de vedere generos prin premisele lui pentru desfășurarea unui roman. Dar Gheorghe ..--Buzatu, specializat în psihologii de mucava, oferă drept rezultat ai acestor căutări un simplu jurnal al anilor de liceu (1945— 1950), calchiat in ceea ce privește cronica so- cial-politică după Apa de Al. Ivasiuc și după manualul de istorie, iar in partea fictivă după cunoscutele romane — Elevul Dima dintr-a Vil-a și Ciș- migiii et Comp. Romanul lui Gheorghe

meș sau de umorul și detașarea din romanul lui Grigore Băjenaru, narațiuni cel puțin o- norabile prin căldură și sinceritate. Nu cunoaștem în ce măsură Dihania asta nu există are caracter autobiografic (faptul, desigur, n-are importanță) insă abandonarea, pe parcurs, a premiselor lasă impresia că autorul răzbună nu se știe ce umilințe din adolescență.O lume exclusiv teratologică, insuficient motivată artistic, ne-
„DIHANIA 

ASTA 
NU EXISTĂ4* 
de Gh. BUZATU

Buzatu se află sub'■ T'velul tuturor în-arilor romaneștilare. lipsit chiarde poezia ado-enței din roma-lui Mihail Dru-

verosimilă nici în planul fictiv, alcătuiește nucleul epic. In desfășurarea jocului de rigi, dame, valeți, ași — ca să folosim limbajul scriitorului — naratorul mobilizează toate resursele în direcția grotescului pas- tișind tot ce s-a scris pe tema școlii de la Caragiale la Anton Holban, cu mijloace extrem de precare, fără un sens uman generalizator. Micul Ig- națiu de Loyola iși judecă profesorii, colegii, mentorii politici, alcătuind o „istorie secretă" a vieții dintr-un oraș din nordul Transilvaniei. Autorul derulează o serie de e- pisoade, anodine in cea mai mare parte, fără să structureze psihologiile, în funcție de complexitatea epocii. Experiența lui Titus Popovici din Străinul a rămas, astfel, nefructificată. Curios e faptul că psihologia naratorului, implicat în acțiunile organizației U.T.M., rămine exterioară. Neinspirat se arată scriitorul și în sublinierea unor laturi ale vieții ado

lescentine. Un prim simptom al virstei il constituie tendința de a epata. Eroul principal, analizlnd Melancolia lui Eminescu, descoperă o imagine macabră („Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă / Prin care trece albă regina nopții moartă...") și o tehnică a versificației foarte slabă „de parcă poetul a adunat cu sirg niște rime cu care a inceput să facă un joc de bile, potrivind la rime ce se nimerea, la iuțeală" (p. 98). Autorul crede a revela prin astfel de insanități verbale gustul a- dolescenților pentru dărîmarea unor valori constituite. Un alt elev, simpatizat de Di- nescu, deși nu uită să-i remarce mersul de Țăndărică și abaterea de la integritatea morală, are, de a- semenea, o psihologie de „protestatar". Deosebit de cult, mult prea cult pentru vîrsta lui, Marcel Ivașcu citește pe Verlaine și Baudelaire, clamînd împotriva literaturii cuminți : „Toți vreți «cuminte». Ceva călduț și cumsecade ca o urină de om sănătos. Citiți, ■ fraților, Eminescu și mai știu eu ce, dar lăsați-mă în pace" (p. 141). Inițierea în planul erotic în limitele virstei — care presupunea un anumit lirism — devine pretext pentru cultivarea anecdotelor vulgare, în ultimul capitol al romanului, naratorul, intr-un „desăvirșit deficit de fantezie", transcrie evoluția în timp a profesorilor -și colegilor, în nota malițioasă cunoscută.Avînd în vedere absența capacității de e- vocare, a profunzimii și a vibrației poetice, am putea spune odată cu autorul că „dihania asta" — romanul — nu există.
George GIBESCU

■e din pag. I)cu arhitectul Ioanide, cu ioromete, cu atîtea figuri ce ale prozei românești și contemporane ? îi re- em ca atare, observind, _ă în mai toate cazurile per- atea lor se conturează in con- rjle pe care le au cu genera- ără, câ tinerii au rol adesea inant în declanșarea conflic- 4 desfășurarea, acțiunii și in mint. Să nu uităm că pen- 'inerea epică n dramei sale .trinul Faust a trebuit să încă. Avem o frumoasă tradi- >ului tinăr în literatura noas- Oaștem în creația contem- umeroase figuri de tineri tiarcabilă consistență artis- are-i datorăm lui Al. Iva- ,/larin Preda, Eugen Barbu, >nțiu Fulga, Titus Popovici, .1. Popescu, Fănuș Neagu, Ion .1 -rănjan, Teodor Mazilu, Augus- i Buzura, Constantin Chirită, C. jiu. V. Rebreanu, C. Leu, Aurel ragoș Munteanu ș.a., pină la re-

cențil debutanțl Dragomir Horom- nea cu „Cer cuvîntul" și Radu Felix cu „Septembrie", ambele romane a- părute în acest an, două debuturi mature, inspirate — cum zice Marin Preda în prefața la „Cer cuvin- t.ul“ de Dragomir Horomnea, în cuvinte pline de căldură care s-ar putea extinde și asupra romanului „Septembrie" de Radu Felix, „din miezul vieții noastre contemporane, optimist fără să fie idilic și fără să evite umbrele care apar adesea în existența noastră".Eroii acestor romane străbat spații sociale dintre cele mai semnificative, se confrunta, firesc, cu probleme grave sau aparent obișnuite, își construiesc o personalitate, refac experiențe cu teme milenare, cu sentimentul că se află în fata celui mai desăvirșit inedit, iubesc, sint chinuiți de pasiuni, au mari disponibilități sufletești, sint generoși și pătimași, în fine, oameni adevărați, în carne și oase, tineri despre care îți place să știi că există. Ei nu sint afectați de vreun scepticism intelectual sau vreun pesimism moral,

„Viziune*  mondenă 
a vieții studențești...Dacă cineva ar înregistra pe o bandă de magnetofon amintirile din anii studenției pe care și le povestește, adeseori, în tren cite un călător mai comunicativ și dacă respectivul călător ar avea, întimplător, o anumită Ușurință în exprimare, ar rezulta, fără îndoială, un roman de factura celui publicat de Eugen Zehan sub titlul Studenții (volumul I, editura „Dacia", 1977). Autorul înregistrează, e adevărat, aspectele exterioare, dar caracteristice și ele, în felul lor, vieții studențești. Ca într-un studiu etnografic, el iși grupează observațiile in jurul unor „momente" specifice ale existenței „populației" Investigate : examenul de admitere, trăit ca o „zi fatală", primul curs, balul bobocilor (al „balicilor", după o expresie mai „modernă"), plimbările in doi, prin parcuri în care toate băncile sînt ocupate de alți îndrăgostiți, excursiile în grup, și așa mai departe. Cit privește aspectele propriu-zise pe care le consemnează prozatorul evocînd fiecare dintre aceste momente, ele sint limbajul (inventiv, ușor argotic și transformat uneori într-o parodie a limbajului „serios"), vestimentația (sumară și improvizată, expresie a plăcerii de a brava) și, mai ales, „stilul" manifestărilor erotice (de un sentimentalism subînțeles sau lapidar și aflat permanent sub controlul autoironiei).Iată, de exemplu, un pasaj în care naratorul, Studentul în filologie Paul, povestește cum s-au distrat, el și prietenii lui, la iarbă verde. „— Bun, și ce-o să facem după ce golim și lada asta ?

întrebă Mihai, destu- pind ultimele sticle. — Cădea-vom fulgerați, in moliciunea verde a ierbii de mătase ! făcu Sorin, cam amețit. — Am iubit de-a pururi poezia, dar nu și pe poeți ! zise Mihai mîrîind și rizînd strimb. — De asta nu mai pot ei, iți închipui ! replică Sorin. — Grozav mi-ar plăcea să am o panteră și să-i fac o vizită domnului decan, însoțit de ea ! He, ce clipe suculente ! —Poftim, imaginație !“.
„STUDENȚII44

de Eugen ZEHAN

Cam acesta este stilul întregului roman și nu-i nevoie să întoarcem ultima filă pentru a ne da seama că am fost „păcăliți" : nicăieri romanul nu trece de aceste „Calități"... Ne-am fi așteptat — așa cum ne așteptăm întotdeauna cind deschidem o carte — să găsim și altceva, un sens mai adine al în- timplărilor povestite, dar ceea ce ni s-a o- ferit a fost un simplu divertisment.Știind exact — ca Mihail Drumeș pe vremuri — cu ce anume poate capta fără prea mare efort creator atenția cititorilor tineri, Eugen Zehan descrie, cu predilecție, scene erotice, scene bahice și scene tari, „ca-n filme". De altfel, întreaga intrigă a romanului se bazează, în principal, pe „creșterea și descreșterea" gradului de intimitate amoroasă dintre Paul și Nelly, aceasta din urmă fiind singurul personaj cit de cit individualizat din roman. Celelalte personaje — un fel de marionete confundabile

între ele — formează, la rîndul lor, cupluri efemere, care gravitează în jurul cuplului central.Există și încercări de „problematizare", dar lipsite de forță și eșuînd întotdeauna in filozofări facile â la Eugene Sue. Astfel, Paul își amintește, după trecerea a patru luni, că a fost martorul unor in*  tîmplări suspecte, a- nunță miliția și își justifică față de cititor întîrzierea prin imposibilitatea de a fi intervenit în jocul liber al vieții sale sufletești. O altă „dilemă" morală este generată de gîndul „ademenitor" că, in afară de căsătoria monogamă, pe lume există și haremuri...Privită mai mult dintr-o perspectivă mondenă, „sportivă", viața studențească a- pare lipsită de orice spiritualizare. Studenții — care, prin însăși condiția lor, sînt in fond oameni care fac experiența cunoașterii— ni se înfățișează, distonant și dezamăgitor, ca existînd exclusiv în planul „epicii" cotidiene. Dincolo de întimplările — a- muzante, picante sau doar anodine — la care iau parte zilnic, nici o „intimplare" nu se petrece în conștiința lor.Cu o asemenea vizi-' une se poate scrie un roman care să se vin- dă ca piinea caldă — așa cum s-a și vindut— dar nu se poate face literatură adevărată. Nu se poate face acea literatură pe care studenții, fără îndoială, o merită — dacă am judeca fie și numai după interesul generos pe care l-au arătat acestei apariții !
Alex.
ȘTEFANESCU

...Nimic despre Doina 
Doicescu și Nelu Georgescu ?O tinără vrînd să dea telefon prietenei sale formează un număr greșit dacă nu cumva Doina însăși îi dăduse un număr greșit : în felul acesta Lia ajunge să converseze cu un tinăr care îi cere o întilnire. întîlnirea e acordată, el vine la în- tîlnire cu un prieten, firește pentru „cealaltă" și in felul acesta cele două cupluri Lia- Gigi, ca și „protagoniștii" Doina-Nelu, se constituie. Cele două cupluri sint cam „in- terșanjabile" ca să a- dopt și eu stilul unui prestigios critic și istoric literar : Marian Popa, in al cărui recent roman Doina Doicescu și Nelu Georgescu Doina îl agrea- ză pe Nelu, dar și pe Glgi și chiar pe un tînăr, străin, Sami. Perechile se schimbă și se refac în ritm alert : într-un roman, ca să fiu sincer, nu atit satiric, cit banal pur și simplu. Stima ce o avem pentru autorul acestui volum, produsă însă de cu totul alte opere decît cea de față, ne îndeamnă la sinceritate completă : romanuleste o glumă, un amuzament pe seama cititorilor. „Aproape de el, Doina lasă să-i scape un volum de poezii de FolesCu. El ridică volumul și porniră pe stradă in sus. El iși ținea mii- nile la spate, ea încrucișate pe piept. O mașină claxona din spate. El o urmări cu ochii deplasîndu-și capul ; era o Skodă cu nr. 8-B-627 și-i spuse Doinei că avea prostul obicei să citească numerele fără nici un

scop decît de a vedea dacă vreuna din cifre se repetă": nimic important nu găsim nici aici, nici în altă parte pe tot cuprinsul „romanului", colecție în fond de tot felul de întîlniri insignifiante, de dialoguri monotone și bancuri neinspirate... Cineva crede a găsi aici o „Satiră swift-iană a lipsei de identitate" : gluma epică a critlcu-
„DOINA 

DOICESCU
ȘI NELU 

GEORGESCU44 
de Marian POPA

Iui literar Marian Popa nici nu putea fi mai bine primită decît cu o asemenea glumă... critică ! Cartea nu e de- cit o adunare de au- tomatisme verbale, „poante", vai, nu strălucitoare, aruncate claie peste grămadă — pentru „scandalizarea" cărui burghez cumsecade ? Nu neg că linele dintre aceste „poante" pot provoca un „sortiment" de ris (— „Nu vă supărați, doamnă, cursa aceasta merge pină la cap ? — Nu, pină la picioare" !). înțelegem, firește, Că multe „mimează" nivelul unui Cititor neevoluat care, nu-i așa ?, Se poate a- muza sîrguincios și fad, autorul dorind probabil să-l discrediteze folosindu-i mijloacele : n-am putea spune, în acest caz, decit că prea se dă pe mina unui astfel de

prototip riscînd să se confunde cu el...Ce se va fi întimplat? Va fi voit autorul — fără îndoială un critic și eseist serios, cu putere de muncă și talent, cum se vede și din „Dicționarul de literatură română contemporană" — să dea o operă „exemplară" prin superficialitate și absentă a semnificației 1 în ce scop ? Poate în acela de a „scandaliza" opinia publică, „arătînd" pînă unde se poate ajunge...? în ambiția proiectării și realizării relativ repede a unor sinteze ample, ca șl in cea âcum descoperită de a > aborda și beletristica propriu-zlsă, Marian Popa e un „că- linescian", firește, deși înrudiri stilistice nu se pot semnala cu scrisul maestrului. Căci a scrie atit de discutatul „Dicționar..." (judecat de unii comentatori cu o excesivă severitate) ca și Un tratat despre „Corni*  cologie" ori unul despre „Călătoriile epocii romantice" trăda desigur aspirația atingerii unor performante. A- ceeași aspirație se poate împlini și pe calea realizării unui roman fad la cota cea mai înaltă ? Și e recomandabil oare să a- tingem chiar toate performantele ? Nu e exclus, in sfirșit, ca Marian Popa să fi luat ad-literam recomandarea adresată de G. CălinescU criticilor, de a „rat.a“ cit mai multe genuri. Iată Că ratarea poate fi maximă în cadrul aceluiași gen.
Victor ATANAS1U

ei au în schimb nobile îndoieli creatoare. Ei n-au nimic comun cu unii tineri blazați, cinici, hiperintelectu- alizați, îndopati cu o spoială de cultură. ca gîștele de Anul nou cu boabe de porumb, îmbătriniti pre-
flecte realist și obiectiv, grav și corect lumea contemporană. Există la noi tineri admirabili, muncitori Și inteligenți, serioși și plini de generozitate, de o exuberanță molipsitoare și de un optimism robust, în

Spectacolul realizat după piesa lui Tudor Popescu, „Uneori liliacul înflorește spre toamnă", (regia : Constantin Dicu), este îngrijit, echilibrat în accente, poate puțin prea neinventiv ca forme scenice, predindu-se doar valorilor dramatice ale textului. în plină maturitate, după o viată de muncă indirjită, fostul muncitor ajuns inginer. Alexandru Barbu, director al unei mari uzine, la succesele căreia pasiunea, dăruirea lui au contribuit decisiv, realizează că agregatul proiectat de el, gata de a fi pus în funcțiune e, de fapt, un eșec. Că, poate din stimă față de el. din lipsă de curaj, din nepricepere cei din jur i-au ascuns adevărul și iată, acum, că agregatul nu ajunge la gradul corespunzător de purificare. Ce-i de făcut ? Soluții de compromis apar repede, există și oameni interesați să înăbușe conflictul. e în joc nu numai capacitatea inginerului Barbu, ci. și răspunderea celor care au semnat, au investit bani și încredere în proiect : „nu, miza e mult prea mare dacă recunoaștem că am greșit ; mai bine ne descotorosim de omul incomod care a îndrăznit să afirme că soluția tehnică de la care s-a pornit era greșită, un tinăr inginer care nu riscă

nimic dacă e transferat", în schimb, Barbu, care a sacrificat totul pentru uzină, nu are dreptul să greșească măcar o dată ? Ce dacă această acoperire a- trage după sine un lanț întreg de erori costisitoare ?! Prestigiul lui și al

care. în fond, își are partea lui de dreptate, ca și felul lui propriu de a înțelege fericirea. Fericirea lui A- lexandru Barbu insă nu poate fi decit adevărul, oricit l-ar costa — o concluzie la care ajunge nu fără dramatice, chinuitoare frămîntări.Piesa lui Tudor Popescu, ca și spectacolul sint bogate în întrebări tulburătoare despre curajul sau
Un erou al timpului 

nostru
însemnări despre spectacolul 

„Uneori liliacul înflorește spre toamnă"

uzinei, al ministerului chiar, trebuie salvate cu orice preț. Chiar cu prețul cinstei ?, se întreabă Barbu, atunci cînd toți prietenii săi — unii interesați, ca inginerul de la centrală, alții sinceri dar neînțelegînd momentul — fad zid în jurul lui cău- tînd să-l convingă că e în joc nu numai demnitatea și situația sa profesională, dar chiar fericirea lui. Și iată declanșat un pasionant moment al adevărului, al adevărurilor, de fapt, pentru că drama începe de acolo de unde fie

datoria, de fapt firescul de a rosti adevărul nu ca pe un act de eroism, ci așa cum respiri ; despre confortul material și spiritual și despre teama de a-1 pierde ; despre tăria omului de a lua totul de la capăt chiar dacă multi îl consideră „nebun" ; despre ștafeta generațiilor și falsa prăpastie între vîrste ; despre romantism și realism, idealism și spirit practic. Un asemenea spectacol, cu atîtea probleme puse în discuție era șl greu să epuizeze sensurile, să concentreze semnificațiile spre

o concluzie filozofică mai profundă. De aici, uneori senzația de expozitiv, de trecere prea ușoară peste unele situații-limită. Distribuit în rolul lui Barbu, actorul de matură personalitate Silviu Stăn- culescu reușește să sugereze patetica situație a personajului prins in angrenajul a „miilor de lucruri mici ce trag de noi în jos ca niște lanțuri", dar neputînd să facă rabat firii sale drepte, idealului său moral care-i dă Curajul gestului din final. Alături de el, prieten serios cu toată aparenta ușuratică, e Tudor, interpretat cu vervă și inteligentă de Corado Negreanu. Un rol cald și convingător — Do- bre, „cel care nu mai înțelege nimic" tălmăcit de Ștefan Mihăilescu-Brăila ; Dana Comnea compune cu finețe și măsură farmecul și feminitatea Iarinei, dorința ei de fericire. Dorin Varga aduce tupeul și labilitatea, lipsa de scrupule a Iul Silvian, de la centrală ; Tamara Cretulescu sugerează convingător portretul unei fete de o anume intransigentă morală, ca și colegul ei de generație, tînărul actor Sorin Postelnicu, pe postul „incomodului" absolvent.Un spectacol care ar merita să fie reluat pe1 micile noastre ecrane. Și de ce nu și de marile noastre teatre ?
Alice MANOIU

în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului și în cadrul noii ediții a Festivalului național „Cîntarea României", la Galeriile mari ale Fondului plastic din Cluj-Na- poca s-a deschis de curînd Expoziția județeană de pictură și sculptură, in*  Cluzînd cele mai recente lucrări ale artiștilor de pe meleagurile Someșului: circa o sută de participanți și aproape o sută cincizeci de lucrări.Citeva dintre cele mai bune lucrări sînt consacrate momentelor de luptă glorioasă și marilor personalități ale istoriei naționale : Moment dramatic de Mircea Vremir, Compoziție istorică de Maria Margareta Nemeș, Șarja roșiorilor de Anton Lazăr, 1877 de C. Dinu Ilea, Victoria de Florin Maxa ș.a. Drama țăranului român în acel insinge- fat 1907 este zugrăvită de Laurențiu Buda, Vasile Gheorghiță și Octavian Cos- man. Cu alese mijloace lirice realizează Paul Sima un impetuos și cuceritor Omagiu Republicii. în domeniul sculpturii, Virgil Fu- licea ne restituie figura unui Constantin Brânco- veanu surprins într-un moment de gravă meditație, iar Grigore Badea pe aceea a unui grănicer nă- săudean, în timp ce Doru Bucur modelează un sensibil portret al lui Gheorghe Șonțu.Pămîntul străvechi al țării, cu podoabele succesivelor anotimpuri și farmecul de neconfundat al plaiurilor transilvane se dovedesc, în continuare, motive generoase și stimulative pentru peisagiști de

prestigiu ca Petre Abrudan (Tufe de sălcii, Vară), Teodor Harșia (Coclauri) și Petra Feier (Peisaj), ca și pentru Carol Nagy, Elena Ionac Szervatiusz, Vilhelm Szabo. Noul chip al țării cu semnele impresionantelor transformări din anii socialismului ne în- tîmpină luminos în pîn- zele lui Aurel Ciupe (Pod peste Săsar Ia Baia Mare),

în lucrările semnate de Artur Vetro, Andrei Szeder- jesy, Vasile Rus-Batin, Mihai Barbu, Anton Tă- nase.Demne de remarcat sînt, apoi, frumusețea și elanul virstei tinere din Torsurile expuse de Eugen Gocan și Doina Elaș și din Aniversarea semnată de Ilarion Voinea, energia și forța bărbătească a Luptătorului
LA CLUJ-NAPOCA

Expoziția județeană 

de pictură și sculptură
Zoltan Andrăssy (Primăvara orașului meu), Leonid Elaș (Peisaj sălăjean), Gavril Gavrilaș (Calea Baciului), Doina Hordovan (Peisaj din cartierul nou), Dumitru Ivan (Ritmuri), Victor Ciato (Peisaj cu hidrocentrală), Liliana Mân- zat Munteanu (Șantier naval) și Ion Negreanu (Peisaj).Naturile statice semnate de Letlția Muntean, Ladis- lau Tdth, Sabin Nemeș, Ileana Tdth Sziics, Teodor Hașeganu, Aloise Makăr se impun prin siguranța punerii în pagină, prin calitatea execuției, prin nota personală a acordurilor.Un Portret al pictorului Aure'l Ciupe transpune pe pînză cu aleasă măiestrie loan Sima, în timp ce la sculptură chipurile unor contemporani sint redate

lui Aurel Terec, sentimentul plenar al Maternităților datorate lui Eugen Ko- rondi și loan Rus, îngin- durarea exprimată de Figura șezînd a lui loan Czernoczky, ca și înfiorarea unei Așteptări din statueta cioplită în lemn de Ileana Benczedi.în pictura tinerilor sînt de semnalat o vigoare și o expresivitate a limbajului, bazate pe asimilarea atenlă a tradiției picturii românești, dar și pe interpretarea critică a mutațiilor mai recente din plastică. Se retine, astfel, elogiul pămin- tului românesc din Peisajul cu admirabilă adîncime al lui Corneliu Brudașcu, alături de compozițiile ample, cu o problematică complexă, meritoriu rezolvată, semnate de Ștefan Kanc- sura și Nicolae Maniu. La

rîndul lor, Gavril Gavrilaș, Andonis Papadopoulos, Andrei Șchiopu, Andrei Nagy, Vasile Pop, Mariana Bojan și Vasile Tolan în compoziții riguros articulate, cu personaje tipice, reprezentative, Sorin Câmpan, Miron Duca și Octavian Stoia în peisaj. Dan Bimbea și Ana Nagy în echilibrate portrete de tinere fete, aduc dovada unor talente autentice, in plină afirmare.Bilanțul expoziției n-ar fi însă complet, dacă n-am semnala unele' neajunsuri, de care conducerea filialei clujene a U.A.P. va trebui să tină seama în activitatea de viitor. Astfel, judecarea comparată a materialului expus dovedește că juriul n-a fost suficient de consecvent și de ferm în aprecierea și acceptarea lucrărilor. Alături de realizări autentice, vădind continuitatea muncii de creație, au fost expuse și lucrări pregătite în pripă, alături de altele insuficient elaborate, în care exprimarea este lipsită de claritate și de forță de convingere. O deficientă de ansamblu rezidă in neglijența expunerii, care are drept consecință amplasarea improprie a celor mai interesante și mai actuale lucrări. în fine, nu poate trece neobservat faptul că, la această manifestare, n-au participat — unii după o absentă destul de îndelungată — pictori și sculptori de recunoscut prestigiu.Cu aceste limite, Expoziția județeană de pictură și sculptură se înscrie în activitatea filialei ca un moment de bilanț, ce va fi curînd întregit de județeană de grafică.
Mircea TOCA

A Mark polițistul : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lumea animalelor : FLAMURA
— 9.
• Buzduganul cu trei peceți : 
PROGRESUL — 15,30; 19.
• Făgăduiala : BUCEGI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Comoara din lacul de argint : 
LIRA — 10; 12; 16; 18; 20.
A Becket (ambele serii) — 9,45,
Atalanta — 14, 9 zile dintr-un an
— 16,15, Orașul în fierbere — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA.
A Ținutul uitat de timp : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45: 20.
A Chirurgii : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Iarna bobocilor : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20, FLACĂRA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Surîsul mamei : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Danka : COTROCENI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 
16, Marele singuratic — 18; 20 : 
PACEA.
A Căpitan la 15 ani — 9; 11; 13, 
Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică — 15,30; 18; 20 : FLO
RE AS CA.
A Suferințele tinărului Werther : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
o Răpirea fecioarelor : MUNCA
— 9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
A Corsarul negru : POPULAR — 
16; 19.
© B.D. intră In acțiune : COS
MOS — 16; 18; 20.

cinema teatre
• Fair play s CAPITOL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• Floarea de cîmp ; FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ură : VICTORIA — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20.
• Perla : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Insula egretelor argintii : CEN
TRAL — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18; 
20.
• Idealistul : CINEMA STUDIO 
(CASA FILMULUI) — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
• Mama : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aripioară sau picior : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 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.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30.
• Regăsire : DOINA — 18; 20,
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20. i

• AI șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15. FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Sonată pe malul lacului : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

a Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19.30, (sala mică) : Căsătoria —
19.30.
• Filarmonica „George Enescu4* 
(sala mică a Palatului) : Martha 
Kessler prezintă o antologie a ar
tei vocale în 20 de recitaluri — 20.
• Opera Română : Cocoșatul de 
la Notre-Dame (Esmeralda) — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al intimplării — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Oameni feluriți
— 19.
• Teatrul Giuleștl : Romanțioșii
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu* 4 : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă44 : „13+1“ 
(o istorie cu Harap Alb) — 10.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10, 
Anotimpurile mînzului —- 17.

vărate minuni în lupta cu natura ? Cine nu i-a văzut în zilele acelea dureroase de început de martie săritori, plini de inițiativă și de curaj, inimoși și harnici, muncind fără preget, zile și nopți, pentru ștergerea
A îmbătrînit Făt-F rumos?

timpuriu la ușa cafenelei, înecați în minciună și platitudini, ducind o existență măruntă, superficială, exasperant de banală, pe care-i întîl- nim citeodată în unele compuneri — fiindcă de romane nu poate fi vorba — din epica actuală, O literatură a banalului care nu izbutește să se salte dintr-o plicticoasă banalitate. Desigur, există și asemenea tineri, din nefericire, care ar putea fi eroi de comedie și satiră, dar nu ai unor lucrări care par a dori să re-

ciuda unei blazări artificiale pe care o afișează cîteodată, tineri care sparg cu mintea lor ascuțită sîmburii tainelor, descifrează misterele naturii și ale sufletului omenesc, imaginează construcții fără egal, leagă între ele — in folosul progresului și al civilizației — elemente și lucruri despărțite de la începutul lumii. Cine nu-i vede în fabrici și in uzine, pe întinsul igoarelor, în sălile de curs sau la muncă patriotică, în haina militară, realizînd uneori ade-

urmelor groaznicei catastrofe, pentru alinarea durerilor oamenilor ? Fără să-i strige nici un catalog, au fost prezent! din primele clipe la locul durerii, salvînd vieți omenești și bunuri de o valoare inestimabilă. Mă întreb, atunci, cu ce e mai interesant, mai bogat sufletește, un tînăr care se îneacă în fumul de țigară al cafenelei, decît acești tineri eroi care s-au înecat cu praful șl fumul blocurilor dărîmate și arzîn- de ? Un astfel de tinăr, muncitor.

medic, militar sau student poate oferi substanța epică și morală a unui tulburător roman despre tinerețea și tineretul epocii noastre. Filmul Mere roșii, printre multe alta lucrări, a demonstrăt-o cu prisosință — dar viața unui tînăr poet comunist cum a fost Nicolae Labiș, lupta generației sale cu inertia, e- xemplara lui frumusețe morală nu ar putea constitui materia epică a unui tulburător roman, scenariu sau piesă de teatru ? Dar viața acelor tineri comuniști din ilegalitate, abordată cu mijloacele artistice atit de perfecționate ale prozei de azi, n-ar putea reprezenta prin eroismul ei, prin spiritul de jertfă și patriotismul care o animă un izvor nesecat de inspirație ? Reușita cărților lui Eugen Barbu, Nagy Istvan, Francisc Păcurariu, N. Jianu, Paul Georgescu, Pop Simion, Siitd Andras, Franz Liebhard, Al. Simion, Ecaterina Lazăr, a altora, inspirate din această perioadă, ne dă, fără îndoială, un răspuns încurajator. Dorim un erou tînăr, cit mai reprezentativ, al literaturii noastre umanist-socialiste,

avînd în minte sugestia atît de generoasă și de inspirată a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care, ca un mare ctitor de cultură socialistă, cerea cu atita îndreptățire scriitorilor de azi să realizeze un personaj care să întruchipeze pe Făt-Frumosul zilelor noastre : „Creatorii de artă și literatură — scriitorii, poeții, compozitorii — au datoria de a crea mai multe poezii, mai multe lucrări care să cînte realitățile, să țină seama și de vîrsta și năzuințele pionierilor, ale copiilor, ale tineretului patriei noastre. Aș putea spune că așteptăm de la scriitorii noștri să creeze opere cu Feți-Frumoși comuniști !“.Nu cred că cineva își poate imagina o mai fructuoasă îndrumare a creației, o sugestie mai generoasă pentru creatorii din toate ramurile artei. Un Făt-Frumos a! epocii socialiste căre să întruchipeze frumusețea morală, munca, inteligența, curajul, dăruirea patriotică, înălțimea idealurilor tinerimii și tinereții de astăzi.
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PREMIILE

SOCIALISTE
Marți, 29 noiembrie, a avut loc decernarea premiilor Academiei Republicii Socialiste România pe anul 1975.Au participat membri ai Prezidiului Academiei, membri ai academiilor de științe, cadre de conducere și alți specialiști din institutele centrale de cercetări, personalități ale vieții noastre științifice și culturale.Acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei, a rostit o alocuțiune in deschiderea festivității.

MATEMATICĂ :Premiul „Gheorghe Lazăr" — a) Grupul de lucrări „Contribuții la teoria ecuațiilor constitutive pentru materiale disipative și la teoria propagării undelor de mediu neliniare". Autor : Ion Suliciu ; — b) Grupul de lucrări „Contribuții in domeniul mecanicii generalizate a solidului de- formabil cu proprietăți liniar elastice". Autor: Nicolae Șandru.Premiul „Simion Stoilov" — a) „Convergența discretă slabă a soluțiilor inegalităților variaționale". Autor : Elena Stroescu ; — b) „Lecții de algebre von Neumann". Autori ::rban Strătilă, Lăszlă Zsidă.Premiul „Gheorghe Țițeica" — a) ntroducere in combinatorică". Au- ’o : loan Tomescu ; — b) „Spectrul .. aylor și descompunerea spectrală". Autor : Ștefan Frunză ; — c) „Funcții monogene pe algebre comutative". Autor: Marcel N. Roșculeț.
F1Z1CA :Premiul „Constantin Miculescu" — a) „Contribuții la studiul proprietăților plasmei produse în aer cu ajutorul laserilor". Autori: Ileana D. Apostol, Dumitru Drăgulinescu, Constantin Grigoriu, V. I. Konov, Ion N. Mihăilescu, Ion Morjan, Alexandru Nițoi, Ion M. Popescu, Vasile S. Tatu, Mircea Udrea.Premiul „Dragomir — a) Ciclul de lucrări mizări ale reactorilor _______tori: Mărgărit Pavelescu, Horia Dumitrescu, Sanda Adam, Simion Ghi- lea; — b) Grupul de lucrări privind proprietățile magnetice ale corpului solid. Autori: Nicolae Angelescu, Mircea Bundaru, Gheorghe Ciobanu, D. T. Prasad, Voicu Dolocan, S. M. Chander.

Hurmuzeseu" privind opti- nucleari. Au-

CHIMIE :Premiul „Nicolae Teclu" — a) „Tehnologia pentru terpolimeri pe bază de etilenă-propilenă-diena". Autori: Nicolae Tudorache, Trandafir Bălan, Maria Mărgineanu, Paula Lebădă, Elena Mihăilescu, Cornelia Ivașcu;— b) „Tehnologia polimerilor sulfi- dici lichizi". Autori: Mircea Corcio- vei, Lorica Duzinschi, Steliana Flo- rescu, Constantin Cristea.Premiul „Gheorghe Spacu" — a) „Tehnologia de fabricație a copoli- merilor etilenei cu di-n-butilmaleat și di-2-etii-hexilmaleat". Autori : Constantin Andrei, Victoria Tomes- cu, Marin Costea, Stelian Drugan ;— b) „Tehnologie pentru fabricarea fosfatului dicalcic furajer din fosforic concentrat". Autori: Ionescu, Laurenția Cristescu, stan tin Simionescu, Gheorghe rinez, Ion Tincu; — c) „Procedeu de obținere a etanolaminelor". Autor: Alexandrina Weidenbacher.
acid Emil Con- Ld-

TEHNICA tPremiul „Aurel Vlaicu" — a) Grupul de lucrări : „Cercetări privind

ACADEMIEI REPUBLICII
ROMÂNIA PE
termodinamica și cinetica sistemelor heterogene din metalurgia metalelor neferoase". Autori : Florea loan Oprea, Dragoș loan Taloi, Petru Petru Moldovan, Nicolae loan Pa- nait, Nagy Elemer Jozsef ; -r b) „Rezistență și fiabilitate la solicitări variabile". Autor: Dragoș Cioclov.Premiul „Traian Vuia" — a) „Efectele vîntului, zăpezii și temperaturii asupra structurilor bazate pe teoria probabilităților". Autori : Dan Ghiocel, Dan Lungu ; — b) „Sistemul de calcul de tip microcalculator MC-8". Autori : Adrian Petrescu, Trandafir Moisa, Nicolae Țepuș.

BIOLOGIE tPremiul „Emil Racoviță" — a) „Mecanismul de acțiune al hormonilor steroizi". Autor: Alexandru D. Abraham; — b) „Genetica diviziunii celulare". Autori: Lucian Gavrilă, Ion Dăbală. .Premiul „EmanoiI Teodorescu" — a) „învelișul vegetal din Muntele Si- riu“. Autor: Gheorghe Dihoru; — b) „Biologia celulei vegetale". Autor: Gheorghe Acatrinei.
AGRICULTURA 

Șl SILVICULTURA»Premiul „Ion Ionescu de Ia Brad" — a) „Soiul de orz de toamnă. Miraj 1“. Autori: Lazăr C. Drăghicl, Ale- xandru-Dragoș-Grigore Bude.Premiul „Traian Săvulescu" — a) „Virusurile și virozele plantelor". Autor: Ioan V. Pop; — b) „Ameliorarea principalelor specii forestiere". Autor : Valeriu Enescu.
GEOLOG1E, GEOFIZICA 

Șl GEOGRAFIE :Premiul „Gheorghe Murgoci" — a) „Studiul geofizic al corpurilor ande- zidice de la Roșia-Poieni și Buclum- Tarnița (Munții Metaliferi) cu ajutorul unui model de surse de clmpuri potențiale". Autor : Justin Andrei; — b) „Program de cercetare cu lucrări miniere și foraje a anomaliilor gravimetrice și magnetice conturate in zona Baia Sprie-Șuior, județul Maramureș". Autori: Sotiris Fotopolos, Oscar Edelstein, Dieter Hannich, Aurelian Ștefănoiu, Emanuel Clain.Premiul „Grigore Cobălcescu" — a) „Atlas", „Planul de amenajare complexă a bazinului hidrografic Mureșul Superior". Autori : Florin Lăzărescu, Gheorghe Harjen, Nicolae Petrescu, Boris Alexa, Teodor Guțu, Justin Handra, Tiberiu Nits, Nicolae Popescu, Mihai Stancu, Paul Stegă- roiu, Dumitru Teaci.
MEDICINA:Premiul „Victor Babeș" — a) „Calciul în organismul uman". Ătitori : Liviu Gozariu, Rodica Dascălu ; — b) „Sistem nervos vegetativ". Autor : Ion Hăulică ; — c) „Insuficiența hepatică acută". Autor : Ludovic Păun.Premiul „Gheorghe Marinescu" — a) „Viteza de conducere în nervii periferici în condiții normale și patologice". Autor : Constantin Vasilescu ; — b) „Protetică dentară". Autori : Eugen Costa, Lucian Ene, Stelică Dumitrescu.

ECONOMIE Șl SOCIOLOGIE sPremiul „Petre S. Aurelian" — a) „Probleme ale reproducției forței de muncă". Autor : Constantin Enache.

Sosirea unei delegații a Frontului Patriei ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI BARBADOS

ANUL 1975
FILOZOFIE, PSIHOLOGIE 

S! ȘTIINȚE JURIDICE JPremiul „Simion Bărnuțiu" — a) „Dreptul comerțului internațional". Autor : Tudor R. Popescu ; — b) „Sociologie, politică, ideologie". Autor : Nicolae Kallos ; — c) „Drept financiar". Autor : loan Gliga.
ISTORIE »Premiul „Nicolae Bălcescu" — a) „Documenta Romaniae Historica B“. „Țara Românească", vol. XI (1593— 1601). Domnia lui Mihai Viteazul . Autori : Marieta Adam. Constantin Bălan, Sașa Caracas, Ruxandra Că- mărășescu. Olimpia Diaconescu, Co- ralia Fotino, Maria Bălan; — b) „Documenta Romaniae Historica A". — „Moldova", vol. I (1384—1448). Autori: Constantin Cihodaru, Ion Caproșu, Leon Simanschi ; — c) „Izvoarele istoriei germanilor din Transilvania". Autor : Gustav Gilndisch.Premiul „Vasile Pârvan" — a) „Fontes Historiae Daco-Romanae". „Scryptores byzantini, secolele XI- XIV". Autori : Alexandru Elian, Nicolae Șerban Tanașoca ; — b) „Bu- rebista și epoca sa". Autor : Ion Ho- rațiu Crișan.Premiul „Ștefan Gheorghiu" — a) „Reforma agrară din 1921 in România". Autor : Dumitru Șandru ; „Țărănimea din Transilvania șitul secolului al XIX-lea și tul secolului al XX-lea“. Acațiu Egyed.Premiul „Nicolae Iorga" „Tehnica producției cerealiere in Țara Românească și Moldova pînă în secolul al XVIII-lea". Autor : Vasile Neamțu ; — b) „Contribuții privind învățămîntul la sate în Țara Românească pină la jumătatea seco-. lului al XIX-lea". Autor : Gheorghe Iscru.

b) la sfir- incepu- Autor :a)

FILOLOGIE, LITERATURA 
Șl ARTA sPremiul „Timotei Cipariu" — a) „Compendiu de dialectologie română (nord și sud-dunăreană)“. Autor : Matilda Caragiu-Marioțeanu : — b) „Dicționarul istoric al lexicului maghiar din Transilvania", vol. I. Autor : Attila T. Szabo.Premiul „Bogdan Petrlceicu Has- deu" — a) „Proza fantastică românească". Autor : Sergiu Pavel Dan ;— b) „Critica literară junimistă (1864—1885)“. Autor : Dan Mănucă.Premiul „Mihai Eminescu" — a) „Descrierea turnului". Autor : Gellu Naum.Premiul „Ion Creangă" — a) „Drumul egal al fiecărei zile". Autor : Gabriela Adameșteanu.Premiul „Ion Luca Caragiale" — a) „Teatrul românesc contemporan 1944—1974“. Autor : Colectivul Institutului de istoria artei și alți colaboratori ; coordonator Simion Alte- rescu.Premiul „Ciprian Porumbescu" —a) „Principii fundamentale in teoria muzicii". Autor : Victor Giuleanu; —b) „Muzică și estetică". Autor : Ist- văn Angi.Premiul „George Enescu" — a) „Tristia". Autor : Theodor Grigoriu ;— b) ..Logodna" și „Valuri". Autor : Nicolae Brinduș.Premiul „Ion Andreescu" — a) „Monumentul lui Ștefan cel Mare (ridicat la Podul înalt — Vaslui)". Autor : Mircea Ștefănescu.

din R. P BulgariaMarți a sosit în Capitală o delegație a Frontului Patriei din R.P. Bulgaria, condusă de Pencio Kuba- dinski, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Bulgar, președintele Frontului Patriei, care face o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația bulgară a fost salutată de Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., de membri ai Consiliului Național al F.U.S.Au fost de față Petar Danailov Hristov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, membri ai ambasadei.
Recepție cu prilejul aniversării

Zilei eliberării AlbanieiXXXIII-aCu prilejul celei de-aaniversări a Zilei eliberării Albaniei și împlinirii a 65 de ani de la proclamarea independenței țării, Nesip Kați, ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania la București, a oferit, marți după-amiază, o recepție in saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Ion Pățan, membru ' ~ .........................cutiv al ministru merțului nomice colaescu,Blajovici, ministrul secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor ex-

al Comitetului Politic Exe- C.C. al P.C.R., viceprim- al guvernului, ministrul co- exterior și cooperării eco- internaționale, Nicolae Ni- ministrul sănătății. Petre

terne, Ion Stojan, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Constantin Dumitrescu, prim-vicepre- ședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, Cornelia Filipaș, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă, aite persoane oficiale.Au fost prezenți, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
„Zilele filmului iugoslav"începînd de marți, o nouă manifestare cinematografică a fost înscrisă pe agenda culturală a Capitalei — „Zilele filmului iugoslav" — organizate cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.în cadrul spectacolului de gală a fost prezentat, la Casa filmului, lung-metrajul artistic ..Acțiunea Stadion", in regia lui Dusan Vukotici, peliculă inspirată din viața și fră- mintările tineretului iugoslav din perioada ocupației fasciste.Manifestarea, subliniau Corneliu Leu, directorul Casei de filme nr. 4, și regizorul Tomo Ianici, în alocuțiunile rostite in deschiderea „Zilelor", reprezintă o nouă expresie a relațiilor fructuoase de colaborare culturală existente intre cele două țări, contribuind la mai buna cunoaștere a coordonatelor dezvoltării cinematografiei iugoslave actuale.

(Agerpres)
La spectacolul de gală au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Botar, secretar al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alți oameni de artă și cultură bucureșteni. Au fost de față membrii delegației de cineaști iugoslavi aflați cu acest prilej in tara noastră.De asemenea, au fost prezenți Trifun Nikolici, ambasadorul Iugoslaviei la București, și membri ai ambasadei, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. alți membri ai corpului diplomatic.

★în programul „Zilelor filmului iugoslav", care se vor desfășura și în orașele Iași și Botoșani, se mai află înscrise peliculele „Idealistul" și „Răscoala țăranilor". (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului DEIGHTON WARD
Guvernatorul general al statului Barbados BRIDGETOWNCu prilejul celei de-a Xî-a aniversări a proclamării Independenței statului Barbados, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului dumneavoastră noi realizări pe calea progresului și bunăstării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului J. M. G. M.
Prim-ministru al statului Barbados

ADAMSBRIDGETOWNBarbados, văCu ocazia aniversării proclamării independenței statului transmit, în numele guvernului român și al meu personal, cordiale felicitări, iar poporului țării dumneavoastră prosperitate și noi progrese.
MANEA MĂNEȘCU

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste România

Locuitorii dinbados, cea mai orientală insulă din Anti- lele Mici, sărbătoresc astăzi 11 ani de la proclamarea independenței naționale a patriei lor. După ce timp de peste trei secole a cunoscut dominația Marii Britanii, insula Barbados, cu o suprafață de 431 kmp și o populație de sfert de milion de cuitori, a înălțat, unIota

noiembrie drapelul neatirnării. Agricultura constituie ramura principală a economiei. Se cultivă in special trestie de zahăr, derivatele sale — zahărul, melasa și romul — fiind cele mai importante produse de export. Industria, slab dezvoltată, este reprezentată de unități de prelucrare a produselor agricole, fabrici textile, de mobilă etc. începînd de

1 septembrie anul acesta, între România și Barbados s-au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă, dezvoltarea legăturilor pe multiple nuri dintre cele țări corespunzind resului reciproc, movării cauzei păcii și colaborării internaționale.
pla- două inte- pro-

în imagine : vedere din Bridgetown, capitala țării.

La invitația Consiliului Național al Femeilor a sosit in țara noastră, pentru o vizită de prietenie și schimb de experiență, o delegație a Ligii Democrate a Femeilor Finlandeze, condusă de Maire Pirala, membră a Consiliului Național al Ligii, președintă a Comitetului Ligii Femeilor din districtul Kotka.Delegația a fost primită de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor.i *Delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist (U.T.M.S.) din R.P.D. Coreeană, condusă de Ki Ge Riong, președintele C.C. al U.T.M.S., s-a in-

tîlnit, marți, cu tineri de la Centrul național de fizică Măgurele, a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România și a avut convorbiri la Comitetul Central Uniunii Tineretului Comunist.Cu prilejul vizitei, după-amiază avut Ioc in Capitală prieteniei intre tineretul neretul coreean, Ia care au participat numeroși tineri.Au fost prezenți _______________R.P.D. Coreene la București, Sin In Ha, și membri ai ambasadei.La miting au luat cuvîntul tovarășii Ion Traian Ștefănescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., și Ki Ge Riong, care au subliniat cu satisfac-

un miting român și
ala al ti-

ambasadorul
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Sindicatele - mai activ angajate
în organizarea sportului de masaîn Prahova lși desfășoară activitatea peste 100 de asociații sportive muncitorești, cu 326 de secții pe ra- mură, în care sint înscriși peste o sut*  de în plan te 1400 și cîteva zestrea materială a sportului in acest județ: 127 de stadioane, terenuri de fotbal, de volei, de handbal stau la dispoziția amatorilor de sport. Există, de asemenea, numeroase piste de atletism, săli de pregătire, 33 săli moderne de popice, 15 bazine de înot, dintre care două acoperite. O bază materială bogată care, desigur, poate și trebuie să fie dezvoltată in continuare. în asemenea condiții numai cine nu vrea nu face sport, numai acolo unde la cîrma asociațiilor se află oameni indiferenți, slabi organizatori sau unde organizațiile sindicale și de tineret nu-și Îndeplinesc obligațiile pe care le au în a- ceastă privință, numai acolo sportul nu poate înflori.De la o plenară a Consiliului județean al sindicatelor Prahova, la care au fost analizate probleme ale dezvoltării sportului de masă in unitățile industriale ale județului, am reținut că față de anii trecuți mișcarea sportivă cunoaște acum un reviriment : mii de oameni pe stadioane, alte mii de oameni practică gimnastica la locul de muncă, alte mii fac turism sistematic pe cărări de munte, in drumeții cu pasul sau cu bicicleta. Reținem o cifră : 76 000 de participant in acest an la competițiile sportive de masă organizate de asociațiile „Metalul" Plopeni, „Petrolul" Brazi, „Locomotiva" Ploiești. „Bucegi" și „Carpați" Sinaia etc. în această activitate s-au evidențiat unele comi-

mii de oameni. în județ activitate competițională local și republican pes- de sportivi legitimați. Iată cifre semnificative despre

tete sindicale, cum sint cele de la întreprinderea mecanică Plopeni și Complexul C.F.R. Ploiești. Raportul prezentat in plenara amintită a evidențiat faptele pozitive și oamenii care au depus suflet pentru practicarea în masă a sportului.în același timp însă, raportul prezentat la plenara consiliului județean al sindicatelor a stăruit — și bine a făcut — asupra insuficiențelor muncii organizațiilor sindicale pe tărimul sportului de masă : „în multe fntre-

bună bază de discuții, un punct de plecare spre dezbateri responsabile, intr-un pronunțat spirit critic și autocritic. Din păcate insă, nu toți cei prezenți au privit lucrurile (să spunem — din ceea teren — că nici cu responsabilitate Din modul cum au limpede cum gîndesc despre sport o serie de activiști sindicali, s-a văzut că nu ne putem aștepta prea mult tocmai de la factorii care sint datori
ce știm de pe nu au acționat) de organizatori, vorbit, s-a văzut

Opinii pe marginea unei plenare 
a Consiliului județean al sindicatelor Prahova

prinderi, activitatea sportivă s-a organizat sporadic, la intervale mari de timp. Așa este-cazul la Salina Slă- nic, la Întreprinderea mecanică Cim- pina, la Fladâra, I.C.O.T.S. și I.T.A.U. din Ploiești, unde, deși sint condiții bune, sportul nu a constituit și nu constituie incă un mijloc de petrecere plăcută, utilă a timpului liber, de fortificare a omului". De asemenea, raportul aprecia critic că intr-o serie de unități cu o pondere feminină de 70—80 la sută (INTEX Păulești, Topitoria de in, întreprinderea de panificație Vulturul), proporția muncitoarelor care fac cu adevărat sport nu este mai mare de 2—3 la sută ! Concluzia era că de această situație se fac in primul rind vinovate comitetele sindicatelor din unitățile respective — întrucit organizarea mișcării sportive de masă este sarcina lor.Astfel prezentate lucrurile, referatul despre care vorbim a creat o

să dea cel mal mult activității sportive de masă. „Mulți vorbitori s-au complăcut intr-o analiză superficială" — recunoștea și președintele consiliului județean al sindicatelor. Ion Alexandru. Și, într-adevăr, așa a fost. Un exemplu : președintele Consiliului municipal ai sindicatelor Cimpina, Gheorghe Ioniță. Deși asociațiile sportive din Cimpina nu s-au remarcat cu nimic în organizarea unor competiții de masă (marșul anual al poștașului nu poate nici pe departe suplini o întreagă activitate sportivă ce nu a avut loc), vorbitorul nu a spus ce plănuiește organul sindical cimpinean, ce vrea să întreprindă în colaborare cu U.T.C.-ul pentru a dinamiza mișcarea sportivă în unitățile industriale. Numai cuvinte ca „ne însușim critica din referat" nu dau, evident, nici o certitudine că la Cimpina stadioanele vor fi mai pline decit pînă acum. Tot astfel au gindit și au vorbit — fără preocupare de a

îndrepta lucrurile în sportul de masă — și alți factori sindicali : Ion Stoi- cescu — președintele Consiliului municipal al sindicatelor Ploiești ; Nicolae Bucura — președintele comitetului sindicatului de la „1 Mai", Constantin Roșculeț din Sinaia.Pe bună dreptate, tovarășul Gheorghe Stoica, șef de secție Ia comitetul județean de partid, aprecia in cu- vîntul său că unii tovarăși au vorbit în spiritul festivismului și al auto- multumirii atît de criticate în viața noastră socială ; că au „uitat" să precizeze ce se va face concret pentru ca toți factorii responsabili, șefii de formații de lucru, maiștrii să înțeleagă necesitatea activității sportive de masă.încheiem aceste rînduri cu ideea subliniată de președintele consiliului județean al sindicatelor. Ion Alexandru : „Avem o activitate mai bună decit în trecut, dar nu trebuie să considerăm deloc liniștiți cu ceea am făcut. Din plenară a reieșit încă nu toți dintre noi au înțeles se preocupe mai mult — odată îndeplinirea sarcinilor legate de producție, de viața muncitorilor — și de activitatea sportivă de masă. Dar avem convingerea că am învățat ceva în plus, că toți activiștii sindicali o să avem voința, puterea și priceperea de a face din mișcarea sportivă muncitorească prahoveană cu adevărat o mișcare de masă. Efectiv, săp- tămină de săptămină, trebuie să participe la această mișcare zeci de mii de oameni. Cadrul creat de «Dacia- dă» ne este extrem de prielnic și sîntem hotărîți să-l folosim cit mai bine".Să sperăm...
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Astăzi, în divizia ACampionatul diviziei A continuă astăzi cu meciurile etapei a XVI-a. care se vor desfășura după următorul program : Sportul studențesc — S. C. Bacău (stadionul Republicii) ; Steaua — F. C. Constanța (stadionul Steaua) ; F. C. Petrolul Politehnica Iași — C. S. Universitatea Craiova — Argeș — F. C. Bihor ; rvuwuu Timișoara — Dinamo ; Olimpia F.C.M. Reșița ; A.S.A. — ~ vinul. Toate jocurile vor ora 14,00.
— U.T.A. ; Tîrgoviște ; Jiul ; F. C. PolitehnicaF. C. Cor- incepe laradio vorPosturile noastre de _____transmite, alternativ, aspecte de la toate meciurile etapei. Transmisia se va efectua pe programul I, cu in- cepere de la ora 13,45.

ție bunele relații de prietenie și colaborare existente intre tineretul român și tineretul coreean și ho- tărirea acestora de a le dezvolta pe mai departe, în interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii, socialismului și progresului.
★Marți, in Capitală, cu prilejul unei vizite la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București, a făcut o donație de cărți și albume de artă pentru a fi puse la dispoziția unor instituții culturale românești.
★La București au inceput lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte de colaborare economică și tehnică româno-israeliană. Delegația română este condusă de Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar delegația israeliană de Igael Hurwitz, ministrul industriei, comerțului și turismului. Participă Cahana Shamay, ambasadorul Israelului la București.Comisia analizează stadiul relațiilor economice, perspectivele dezvoltării schimburilor comerciale și a cooperării bilaterale in domenii de interes comun.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Benin, marți a avut loc la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea o manifestare culturală.Au participat reprezentanți ai conducerii I.R.R.C.S. și ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.A fost prezent Auguste Alavo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București.Despre realizările economico-socia- le și culturale ale Republicii Populare Benin a vorbit ziarista Florica Vrlnceanu. (Agerpres)
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istorice și social-politice 
de pe lingă

C.C. al P.C.R.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 decembrie, tn țară : Vreme rece 
la începutul intervalului, apoi in curs 
de Încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător, mai mult noros in sudul șl estul 
tării, unde vor cădea precipitații slabe 
locale, tot sub formă de ninsoare, cit 
și sub formă de lapoviță sl ploaie, tn 
rest, precipitații Izolate. Vint moderat, 
cu viteze de 35—40 km pe oră in Do- 
brogea, Bărăgan și Moldova și cu vi
teze de peste 80 km pe oră în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 șl zero grade, 
izolat mai coborite în depresiuni, iar 
cele maxime Intre zero și 10 grade. In 
București : Vreme rece la început, apoi 
in încălzire. Cerul va fi temporar no- 
ros, favorabil precipitațiilor slabe. Vint 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

LOTONumerele extrase la tragereaexcepțională dlin 29 noiembrie 1977Extragerea I : 24 1 80 43 42 26 512 19 66 14 70Extragerea a II-a : 78 87 13 38 3655 17 90 88 3 48Extragerea a IlI-a : 39 23 7 2i6 9 17Extragerea a IV-a : 59 77 :12 46 5 37Extragerea a V-a : 14 29 13 90 56 89FOND DE CÎȘTIGURI : 1 013 109lei.

ne ce că să cu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în localitatea spaniolă Torremo- linos s-a desfășurat intîlnirea internațională de șah dintre echipa clubului I. T. București (I.T.B.) și selecționata asociației de șah din Malaga. Disputat in sistemul Schewe- ningen, in zece tururi, meciul s-a încheiat cu scorul general de 66—34 puncte in favoarea șahiștilor români.• Comitetul executiv al Federației internaționale a sportului universitar (F.I.S.U.), intrunit la Bratislava, a confirmat organizarea in Mexic, intre 2—13 septembrie 1979, a viitoarei ediții a jocurilor mondiale universitare de vară — „Universiada". în legătură cu pregătirile ce se fac in vederea acestui eveniment sportiv, G. L. Portillo, directorul generai al Institutului național de sport din Mexic, a prezentat un raport. Pe de altă parte, a fost, definitivat calendarul unor competiții mondiale universitare ce vor . avea loc in anul 1978 : cros 1 aprilie, in Elveția ; orientare turistică sportivă 18—28 iunie, in Finlanda ; ciclism 1—5 septembrie, in Belgia ; judo 1—5 octombrie, in Brazilia.
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PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Hora" de Cristian 

Munteanu
Telex
Închiderea programului
Fotbal : Petrolul — U.T.A. (Cam
pionatul național — divizia A). 
Transmisiune directă de ia Plo
iești. în pauză : Tragerea Prono- 
expres
Telex
Teleșcoală
Din țările socialiste : R.P.S. Al
bania
Tragerea de amortizare ADAS 
Handbal masculin : Danemarca — 
România. (Transmisiune directă de 
la Herming)
Moștenire pentru viitor : George 
Coșbuc
Forum cetățenesc 
1001 de seri : Curiosul 
Telejurnal
ÎN INTIMPINAREA CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A P.C.R. Tribu
na experienței înaintate

16.00
16,05
16,35

16,45
16,55

18,10

18.50
19,20
19.30
19.50

20,00 Noi, femeile ! 
rolul femeii în 
socialistă. IN 
CONFERINȚEI 
P.C.R.

20,30 Muzică ușoară
20,45 Teiecinemateca. __

tort, mari regizori". „Urmărire în 
Nord". Producție a studiourilor a- 
mericane. Premieră pe țară. Re
gla : Raoul Walsh

22,20 Telejurnal

Emisiune despre 
societatea noastră 

INTIMPINAREA 
NAȚIONALE A

contemporană
Ciclul „Mari ac

PROGRAMUL 2
19,50 IN INTIMPINAREA CONFERIN

ȚEI NAȚIONALE A P.C.R. Tribu
na experienței înaintate

20,00 Agenda culturală a Capitalei 
20,30 Cintece de voie bună cu Xrina Lo- 

ghln, Maria Ciobanu, Ileana Sără- 
roiu și Benone Slnulescu
Colegi de generație. Orele educa
tive ale uzinei. Reportaj realizat 
la întreprinderea „Electroargeș" 
(Curtea de Argeș)
Telex
IN INTIMPINAREA CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A P.C.R. Ctitori 
— portrete și peisaje la uzinele 
„23 August"
Bijuterii muzicale
Desene animate

20,50

21,10
21,15

• OASPEȚI LA „PO
LUL FRIGULUI". sta- ția „Vostok" de la „polul frigului" au sosit oaspeți. Este vorba de membrii expediției sovietice care, pornind de la stația „Mirnii", situată pe coasta Antarcticii, au sosit cu bine, după o lună de drum, la destinația lor din inima continentului înghețat. Folosind vehicule cu șenile, ei au parcurs distanța de 1 400 km în condițiile unor frecvente furtuni și ale unor temperaturi de minus 50 de grade Celsius. Cu acest prilej s-au transportat carburanți și materiale de construcții cercetătorilor adăpostiți la stația „Vostok", situată la 3 500 metri deasupra nivelului mării. în 1960 s-au înregistrat aci temperaturi de mi

nus 88,3 grade Celsius. La stația „Vostok", de la a cărei înființare au trecut două decenii, se vor efectua lucrări de modernizare : în locul caselor de lemn urmează să se monteze clădiri durabile din plăci de a- luminiu.
• „SALVAȚI MO

ZAICURILE !". Acest semnal de alarmă a fost lansat cu prilejul primului simpozion internațional pe tema conservării mozaicurilor, care s-a desfășurat la Roma cu participarea unor specialiști din 16 țări. în cursul dezbaterilor s-a arătat că peste jumătate din aceste străvechi lucrări de artă sint distruse chiar în momentul descoperirii lor. De asemenea, par-

ticipanții au subliniat gravele pericole generate de lucrările de fundații efectuate pentru implantarea noilor construcții. Mozaicurile murale existente sint, la rîndul lor, amenințate de poluare. Pe de altă parte, există in prezent prea puțini specialiști capabili să efectueze lucrări de conservare și restaurare a mozaicurilor.
© ASALTUL PISCU

LUI MAKALU. In toamna anului viitor, o expediție poloneză mixtă, sub conducerea celui mai cunoscut alpinist al țării sale, Janusz Kurczab, va escalada virful Makalu din Himalaia, al cincilea în lume, cu o înălțime de 8 481 m, aflat la 25

km de Everest. După cum se știe, piscul Makalu a fost atins în anul 1955 de O expediție franceză. Echipa poloneză are intenția să adopte două variante : cea franceză și una proprie, considerabil mai dificilă. Traseul mai ușor, parcurs de francezi, va fi atacat de grupul de femei, iar cel mai dificil, de grupul de bărbați, in total, expediția cuprinzînd 16 persoane.
• CEL MAI MARE Hl- 

DROAVION DIN LUME va începe curînd curse regula

te de traversare a Canalului Minecii. Lung de 54 de metri, cu o capacitate de 85 de tone (echivalentă cu o încărcătură de 400 de pasageri și 45 autoturisme), nou! hldroavion poate a- mertza in condițiile existenței unor valuri înalte de 4 metri. Aparatul a fost construit de o uzină din Franța.
• UN TRATAT DE 

FARMACOLOGIE CHI
NEZĂ datind din secolul al XVI-lea, de pe vremea dinastiei Ming, a fost reeditat recent în

R. P. Chineză — anunță a- genția China Nouă. Cu acest prilej, agenția citată relevă că, in ultimul timp, la Pekin a fost tipărită o vastă literatură medicală pe baza valorificării străvechilor tradiții ale medifinii chineze. Astfel, cele 52 de volume — reunite sub titlul „Mic tratat de medicină", scrise de Li Șin-cen (1518—1593), — cuprind peste 10 000 de rețete medicale și prezintă sub aspect farmacopeie circa 1 900 de plante medicinale. De asemenea, se menționează că reeditarea, in ultimii ani, a acestor cărți beneficiază de bogata experiență actuală în materie de farmacologie a specialiștilor din China populară.

• FESTIVALUL INTER
NAȚIONAL AL CiNTE- 
CULUI. La Tokio a avut loc una din cele mai importante manifestări pe plan mondial in domeniul muzicii ușoare, „Festivalul internațional al cintecu- lui". Selecția a fost anul acesta dintre cele mai riguroase, juriul reținind doar 27 de piese (repre- zentînd 18 țări), dintr-un total de 1 780 prezentate. Marele premiu a fost obținut „ex aequo" de melodiile „Nu pot să-mi ascund dragostea", a compozitorilor britanici R. Gillinson și D. Hayes, și „O baladă pentru tine", a compozitorului nipon Masanori Sera.

• INSTALAȚIE POR
TABILĂ DE RAZE „X". Administrația Națională pentru Aeronautică și Cercetarea Spațiului Cosmic (N.A.S.A.) a anunțat realizarea, intr-unui din laboratoarele sale, a unei instalații portabile de raze ..X". Numit Lixiscop, aparatul va putea avea largi intrebuințări in numeroase domenii. De dimensiuni reduse — poate fi purtat într-o singură mină, iar alimentarea se realizează de la o baterie de mărimea unui stilou. Lixiscopul este capabil să ofere instantaneu, pe un ecran fosforescent. imaginea obiectului cercetat, care poate fi fixat pe peliculă cu ajutorul unui aparat de fotografiat incorporat în a- parat.

i
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Accelerarea progresului tuturor statelor - 
preocupare prioritară a Consiliului 

Economic si Social al 0. N. II.
Intervenția reprezentantului românNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — Comitetul Adunării Generale pentru problemele sociale, umanitare și culturale a început examinarea raportului Consiliului -Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC).Buînd cuvintul, reprezentantul României a abordat principalele aspecte ale raportului ECOSOC privind instituirea unei noi ordini internaționale, printre care figurează experiența națională a statelor în realizarea unor schimbări economice și sociale de perspectivă, evaluarea rezultatelor strategiei internaționale a dezvoltării, combaterea exodului de personal calificat din țările în curs de dezvoltare spre țările dezvoltate, efectuarea unor reforme sociale și instituționale în vederea sporirii producției alimentare etc.Referindu-se la rezoluțiile adoptate anul acesta de ECOSOC, la propunerea Comisiei pentru problemele dezvoltării sociale, vorbitorul a evidențiat inițiativele, avînd coautoare și țara noastră, a căror tematică vizează domenii de mare actualitate, cum sînt coordonarea rezultatelor conferințelor mondiale în domeniul dezvoltării sociale sau repartizarea echitabilă a venitului național în scopul dezvoltării economice și sociale.în atenția ECOSOC se află,. de

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-sirie- 

jjg La 29 noiembrie a avut loc o convorbire între ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și Halim Khaddam, vicepremier și ministru de externe al Republicii Arabe Siriene. A avut loc un schimb de păreri. cu privire la situația din Orientul Mijlociu, la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre U.R.S.S 
și Siria.

Dezvoltarea relațiilor po- 
lono-americane. Ministrul comerțului al S.U.A., Juanita Kreps, a sosit la Varșovia în fruntea unei delegații pentru â participa la sesiunea Comisiei polono—americane pentru problemele comerțului. într-o convorbire cu reprezentanții presei, scrie agenția P.A.P., Juanita Kreps a arătat că în ultima perioadă relațiile economice polono—americane se caracterizează printr-o înaltă dinamică de dezvoltare.

Poziții în favoarea dez
voltării relațiilor cu țări
le socialiste. Intr‘° declarație făcută Ia Bridgetown, transmisă de agenția de presă caraibiană — CANA, Rosie Douglas, lider progresist din Insula Dominica, a chemat statele caraibiene să dezvolte raporturile lor cu țările socialiste și1 să rupă izolarea economică în care se află. Douglas a menționat că țările socialiste dispun de experiență înaintată și manifestă solidaritate și sprijin față de lupta popoarelor pentru independență națională și progres social.

întrevedere chino-japo- 
nOZă kl Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit, luni, delegația Consiliului japonez pentru promovarea acorduri
PORTUGALIA :

Confruntări politice pe fundalul 
persistentei dificultăților economiceîn ultimele săptămîni, viața politică din Portugalia a fost marcată de o creștere a confruntărilor dintre principalele forțe sociale, dintre guvern și partidele de ..opoziție. în condițiile cind actualul guvern nu dispune de majoritate absolută în parlament, disputele care au loc pun în evidență poziții diferite în legătură cu găsirea unei formule de guvernare de natură să întrunească un suport parlamentar mai sigur.Disensiunile dintre forțele politice sînt, într-o bună măsură, legate de dificultățile economice lăsate moștenire de regimul fascist și agravate de manevrele la care a recurs marele capital — încurajarea inflației, evaziunea capitalurilor, sabotarea măsurilor de stabilizare economică, toate acestea cu scopul vădit de a stăvili procesul înnoirilor din viața socială și economică a țării. S-au adăugat efectele recesiunii economice din lumea capitalistă, ceea ce a complicat și mai mult situația. Drept urmare, producția industrială stagnează, inflația a atins un ritm de 27 la sută, deficitul balanței comerciale externe a ajuns la 80 de miliarde de escudos în luna septembrie. Fenomenele negative din economie și-au găsit expresia pe plan social în menținerea șomajului la un nivel înalt — jumătate de milion de persoane, din care 200 000 de tineri.în aceste condiții, redresarea economiei constituie o preocupare majoră, atit în sferele guvernamentale, cît și în rîndurile unora din partidele politice, in cercurile largi ale opiniei publice.Guvernul a inițiat o succesiune de măsuri menite să ducă la ridicarea gradului de folosire a capacităților de producție, la creșterea investițiilor, la stabilirea unui echilibru rațional între producție și consum, la promovarea exporturilor. Rezultatele insă nu au fost pe măsura așteptărilor, economia continuind să prezinte o situație nefavorabilă. în ceea ce privește soluțiile pentru ieșirea din criză și redresarea economiei, se manifestă concepții și tendințe diferite. în timp ce forțele reacționare, grupările politice de dreapta au trecut la ofensivă, preconizînd „soluții" care, de fapt, nu urmăresc altceva decît abolirea unor cuceriri de

asemenea, o cuprinzătoare rezoluție intitulată „Tineretul în lumea contemporană", în care se accentuează valoarea educării permanente a tinerei generații în spiritul înaltelor idealuri de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare. în rezoluție se reliefează necesitatea imperioasă a orientării energiilor, entuziasmului și facultăților creatoare ale tinerilor în direcția întăririi națiunii, promovării progresului economic și social al popoarelor, menținerii păcii în lume, dezvoltării cooperării și înțelegerii internaționale.NAȚIUNILE UNITE. — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție care reafirmă integritatea teritorială și unitatea națională a arhipelagului Noile Hebride, precum și „dreptul inalienabil al poporului din acest teritoriu la autodeterminare și independență".Rezoluția constată că cele două puteri administrante, Franța și Marea Britanie, s-au angajat de comun acord să pregătească accesul la independență al Noilor Hebride. Documentul cere continuarea eforturilor angajate în acest sens de cele două puteri administrante, ce ar urma să ia toate măsurile adecvate pentru întărirea economiei Noilor Hebride și unificarea administrației teritoriului.

lor comerciale pe termen lung între Japonia și China, condusă de Yoshihiro Inayama, care se află într-o vizită la Pekin — informează agenția China Nouă.
Alegeri prezidențiale în 

Zair. La 2 decembrie, în Zair urmează să se desfășoare alegeri prezidențiale, s-a anunțat la Kinshasa. Președintele Mobutu Șese Seko va fi candidatul partidului unic zairez „Mișcarea Populară a Revoluției" (M.P.R.), potrivit hotărîrii celui de-al II-lea Congres al acestei formațiuni politice. Alegerile prezidențiale constituie ultima etapă a unei lungi consultări electorale a poporului zairez, care, pentru prima dată, a ales prin sufragiu universal și direct, în octombrie a.c., reprezentanții săi în organele locale, regionale și o parte din reprezentanții la scară națională.
întrevederi israeliano— 

vest-germane. Ministrul de ex- terne al Israelului, Moshe Dayan, a- flat în vizită oficială la Bonn, a a- vut, marți, o întrevedere cu omologul său vest-german, Hans-Dietrich Genscher. în aceeași zi, Moshe Dayan s-a întîlnit cu Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat, de guvernămint, precum și cu Helmut Kohl, liderul Uniunii Creș- tin-Democrate, partid de opoziție.
A doua sesiune a Comi

siei permanente arabo-afri- 
CUne Pen*' ru cooperare, la care participă delegați din 24 de țări, s-a deschis la Cairo. în cuvintul inaugural, premierul egiptean Mamdouh Salem a subliniat importanța intensificării relațiilor de cooperare și a unității dintre statele arabe și cele africane.

Grevă la Tokio. Peste 11000de salariați ai transporturilor urbane 

mocratice esențiale cîștigate de oamenii muncii in perioada de după revoluție — în fond restaurarea capitalistă — forțele consecvent democratice, în rindul cărora PaTtidul Comunist, sindicatele, cer ca povara echilibrării economiei să nu fie aruncată pe umerii maselor populare, ci să se prevadă distribuirea echitabilă a eforturilor, respectiv contribuții proporționale cu veniturile.Socialiștii, deși se pronunță pentru un dialog cu toate partidele in vederea depășirii dificultăților țării, își mențin refuzul de a accepta vreo formulă de coaliție, declarind că vor trece in opoziție dacă vor fi puși în imposibilitatea de a guverna singuri. Această poziție a fost reafirmată într-un proiect de acord înaintat recent de guvern partidelor de opoziție. Proiectul propune fie o remaniere a actualului guvern (cu menținerea programului adoptat in iulie 1976), fie constituirea unui „al doilea guvern constituțional", al cărui program va fi reelaborat și supus votului de încredere al Adunării Republicii.încă de la instaurarea sa, guvernul minoritar alcătuit de Partidul Socialist a folosit o alternare a înțelegerilor cu diferitele grupări' parlamentare — ceea ce, pină la urmă, a avut darul să nemulțumească partidele de opoziție. Astfel, Partidul Social-Democrat, cea de-a doua grupare politică din parlament, a arătat că nu mai este dispus să acorde girul său parlamentar decît in condițiile formării unei coaliții guvernamentale (Partidul Socialist. Partidul Social-Democrat și Centrul Democratic și Social), cu excluderea Partidului Comunist, afirmind, în termenii unui veritabil ultimatum, că, in caz contrar, va prezenta în Adunare o moțiune de cenzură. Socialiștii șe mențin însă în refuzul lor de a accepta orice formă de împărțire a puterii.în răspunsul la proiectul de acord amintit, conducerea partidului comunist afirmă că nu exclude apriori participarea nici unei forțe politice sau sociale la platforma de înțelegere preconizată de guvernul socialist, în același timp însă, comuniștii subliniază drept condiții indispensabile

ASPRĂ CONDAMNARE 
A ACȚIUNILOR AGRESIVE 

RHODESIENE ÎMPOTRIVA 
MOZAMBICULUIMAPUTO 29 (Agerpres). — Peste 80 de persoane, in majoritate femei și copii, au fost ucise in urma atacurilor trupelor rhodesiene de săptă- mina trecută în Mozambic, relevă a- genția mozambicană de știri A.I.M. Sursa citată menționează că ținta principală a acestor acte de agresiune a fost localitatea Chimoio, aflată la 130 de kilometri in interiorul Mozambicului, in provincia centrală Manica.în decurs de două zile, arată a- genția A.I.M., trupele invadatoare, incluzînd mercenari, s-au dedat la acte de o deosebită cruzime, între care asasinarea răniților, mitralierea unor grupuri de femei și copii.NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a condamnat în mod energic recentele incursiuni armate rhodesiene în Mozambic.într-un comunicat dat publicității de purtătorul său de cuvînt, Waldheim subliniază că „această acțiune militară agravează în mod serios eforturile în curs pentru găsirea unei soluții pașnice în problema Rhodesiei".Subliniind existența „regimului ilegal de la Salisbury", secretarul general al O.N.U. își exprimă profunda sa neliniște provocată de „cea mai recentă violare gravă a integrității teritoriale a Mozambicului".

din Tokio au declarat marți grevă în semn de protest împotriva Concedierii unor muncitori din sistemul de transporturi al capitalei. Timp de citeva ore, circulația mijloacelor de transport în comun din capitala niponă a fost paralizată. Greviștii cer, de asemenea, îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață.
Conservarea resurselor 

de țiței. Guvernul emiratului Abu Dhabi a cerut companiilor petroliere care operează aici să-și reducă, anul viitor, producția în vederea conservării resurselor de țiței ale emiratului.
0 comisie de studiia Mi- nisterului britanic al Energiei a ajuns la concluzia că în anul 2000 Anglia va înregistra un deficit de energie de aproximativ 120 000 000 tone combustibil convențional, dacă pînă atunci nu se va trece la o extindere substanțială a producției de cărbune și de energie nucleară.
Societatea Internațională 

pentru Dezvoltare (S-LD-)’ or- ganism care funcționează întrucîtva în genul „Clubului de la Roma", cu- prinzind reprezentanți ai 103 țări, și-a transferat sediul de la Washington la Roma.
Efectele subnutriției în 

America Latină. Aproximativ 400 000 persoane, în cea mai mare parte copii, mor în fiecare an in America Latină din cauza bolilor provocate de subnutriție. Carlos Escudero, cunoscut om de știință mexican, a relevat că — la fel ca în alte regiuni ale lumii afectate de subdezvoltare — problema subali- mentației în America Latină nu este determinată de lipsa produselor alimentare, ci de distribuirea inechitabilă a acestora.

în vederea negocierilor respectarea prevederilor constituționale și a instituțiilor democratice, precum și garantarea celor trei mari cuceriri ale revoluției portugheze : naționalizările, reforma agrară și controlul muncitoresc în întreprinderi.Accentuarea divergențelor între partide nu a rămas însă fără consecințe și în . interiorul unora dintre acestea — reflectîndu-se printr-o a- dîncire a disensiunilor din rîndul unor grupări politice. Astfel, este cunoscută desprinderea de Partidul Socialist a unui grup de personalități, între care fostul ministru al a- griculturii, Lopez Cardero; totodată, Francisco Sa Carneiro a demisionat din funcția de președinte al Partidului Social-Democrat, după ce a fost pus in minoritate în Comisia politică a partidului, în urma disputelor privind poziția social-democra- ților față de guvern. Ca urmare, Consiliul Național al P.S.D. a decis convocarea la sfîrșitul lunii ianuarie a unui congres extraordinar al partidului, menit să examineze situația creată. în sfîrșit, potrivit ultimelor relatări ale agențiilor de presă, primul ministru Mario Soares intenționează să prezinte in parlament o moțiune prin care solicită un vot de încredere, în cazul neobținerii acestui vot nefiind exclusă formarea u- nui guvern de tehnicieni, sub conducerea unei personalități neutre, care să funcționeze pînă la organizarea unor noi alegeri.în cercurile largi ale opiniei publice portugheze se exprimă opinia că depășirea actualelor dificultăți reclamă acțiuni unite ale tuturor forțelor progresiste, democratice ale țării, capabile să găsească, împreună, soluțiile adecvate ale unei autentice redresări economice. în același timp, este relevată cu insistență necesitatea realizării unei platforme comune între toate forțele și sectoarele democratice, antifasciste, interesate in continuarea procesului de transformări politice și sociale, care să permită redresarea economiei, să asigure consolidarea libertăților democratice, a independenței țării, bunăstarea poporului portughez.
C. VARVARA

R. S. CEHOSLOVACĂ

în întîmpinarea celei de-a XXX a 
aniversări a victoriei poporului muncitor 

din februarie 1948
Hotârîrea Prezidiului C.C. al P.C. din CehoslovaciaPRAGA 29 (Agerpres). — în legătură cu împlinirea, la 25 februarie 1978, a trei decenii de la victoria poporului muncitor din februarie 1948, la Praga a fost dată publicității hotărîrea Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia privind marcarea acestui jubileu. Victoria din februarie 1948 — se arată în hotărîre — este un jalon dintre cele mai însemnate în istoria luptelor clasei muncitoare și ale poporului muncitor din Cehoslovacia, conduse de Partidul Comunist din Cehoslovacia, pentru eliberarea de sub dominația capitalului. Ea a încununat luptele îndelungate pentru răsturnarea , ordinii burgheze exploatatoare. Calea spre construirea socialismului în Cehoslovacia a devenit pe deplin liberă.Victoria poporului muncitor din februarie 1948, relevă documentul, a deschis perspective fără precedent pentru dezvoltarea politică, economică, socială, culturală și națională a societății cehoslovace. Poporul nostru, care, sub conducerea P.C.C., pe baza programului Congresului al XV-lea al P.C.C., construiește societatea socialistă dezvoltată — se arată în hotărîre — recunoaște cu mîndrie moștenirea revoluționară a victoriei din februarie.După ce relevă că în edificarea noii orînduiri sociale clasa muncitoare a devenit forța conducătoare, hotărîrea subliniază că evoluția din ultimii 3o de ani a demonstrat că unul dintre succesele istorice ale partidului comunist îl reprezintă conviețuirea și colaborarea frățească dintre națiunile și naționalitățile Cehoslovaciei. Hotărîrea înfățișează

Manifestări consacrate 
Centenarului independenței 

de stat a Românieiîn cadrul acțiunilor de sărbă
torire a Centenarului indepen
denței de stat a României, Ra
diodifuziunea portugheză pre
zintă in colaborare cu Radiotele- 
viziunea română un amplu pro
gram de emisiuni și concerte 
cuprinzînd lucrări muzicale ro
mânești. De asemenea, la Lisa
bona s-a deschis o expoziție de 
fotografii, discuri, cărți, publi
cații și afișe care prezintă publi
cului portughez aspecte semni
ficative din bogata creație și 
activitate muzicală din România.

★La Mannheim (R.F.G:) a avut 
loc un colocviu româno-vest- 
german consacrat Centenarului 
independenței de stat a Româ
niei. Organizat de Societatea 
sud-est-europeană din Mann
heim-Heidelberg, în colaborare 
cu Camera de industrie și co
merț din localitate, colocviul a 
reunit profesori de la universi
tățile din Mannheim și Heidel
berg, reprezentanți ai cercurilor 
economice vest-germane și re
prezentanți ai Ambasadei româ
ne. S-au relevat semnificația cu
ceririi Independenței țării noas
tre in 1877, precum și aspecte 
privind relațiile economice din
tre România și R.F.G.

Ședința Comisiei 
permanente a C. A. E. R. 

pentru petrol și gazeVARȘOVIA 29 (Agerpres). — în R.P. Polonă a avut loc cea de-a 47-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze. Delegația română a fost condusă de tovarășul Constantin Băbă- lău, ministrul minelor, petrolului și geologiei, care a asigurat și președinția lucrărilor ședinței.Comisia a examinat probleme legate de elaborarea programului special de colaborare pe termen lung în domeniul combustibililor, energiei și materiilor prime. De asemenea, comisia a adoptat planul său de lucru pe anul 1978.
ITALIA

Puternice proteste împotriva 
atentatelor neofascisteROMA 29 (Agerpres). — Elemente extremiste de dreapta au ucis luni seara, la Bari, pe Benedetto Petrone, în vîrstă de 18 ani, membru al Federației Tineretului Comunist Italian. Un alt tînăr comunist, Franco Indar- no, a fost rănit. Potrivit primelor informații publicate de agenția A.N.S.A., avînd ca sursă poliția din Bari, ucigașii sint neofasciști care tocmai părăseau sediul „M.S.I. — dreapta națională".

Practicile protecționiste agravează actualele dificultăți 
economice ale tarilor occidentaleJ

Un raport al G.A.T.T. privind comerțul internaționalGENEVA 29 (Agerpres). — La Geneva a fost dat publicității un amplu raport al Acordului General pentru Tarife și Comerț privind efectele ne-, gative pe care măsurile protecționiste le au asupra comerțului internațional. Documentul, realizat de un grup de experți economici ai G.A.T.T., apreciază că practicile protecționiste nu vor face decît să agraveze actualele dificultăți economice ale țărilor industrializate occidentale și că liberalizarea comerțului — și nu adoptarea unor bariere protecționiste — va contribui Ia redresarea economică și Ia combaterea inflației și a șomajului.„Măsurile protecționiste constituie deopotrivă o cauză și o consecință a recentelor dificultăți economice ale statelor industrializate" — menționează documentul citat.„Prin acceptarea punctului de vedere potrivit căruia numai o creștere mai accelerată a acestor economii (occidentale — n.n.) le va permite să revină la un comerț liber, ne vom închide într-un cerc vicios". „Principalul pericol al protecționismului îl reprezintă faptul că el exploatează și întreține o concepție greșită asupra intereselor interne și externe ale 

pe larg etapele dezvoltării societății cehoslovace de la cucerirea puterii de către clasa muncitoare și pină în prezent.Subliniind că dezvoltarea dinamică a economiei în cei 30 de ani a consolidat poziția Cehoslovaciei ca țară dezvoltată din punct de vedere industrial, hotărîrea evidențiază marile transformări sociale prin care a trecut țara : transformarea clasei muncitoare în clasa conducătoare a societății, cooperativizarea agriculturii, înlăturarea exploatării omului de către om și relevă creșterea nivelului cultural și instructiv, a nivelului de trai al populației, dezvoltarea științei și tehnicii.Documentul cheamă Ia mobilizarea tuturor forțelor pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din hotăririle Congresului al XV-lea al P.C.C., a tuturor sarcinilor actualului plan cincinal de dezvoltare a țării.în încheiere, în hotărire sînt evidențiate direcțiile politicii externe a partidului comunist și a statului cehoslovac.
Festivitățile 

de la TiranaTIRANA 29 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a proclamării independenței și al celei de-a 33-a aniversări a Zilei eliberării Albaniei, la Tirana a avut loc o adunare solemnă, la care au luat parte conducători de partid și de stat albanezi, muncitori, funcționari, reprezentanți ai vieții culturale și științifice, ai organizațiilor de masă.Raportul la adunare a fost prezentat de Themie Thomai, membru al C.C. al Partidului Muncii din Albania, ministrul agriculturii.Adunări solemne și alte manifestări consacrate sărbătorii naționale au avut loc în diferite districte ale Republicii Populare Socialiste Albania.
Tineri în căutare de

Un articol din revista americană „U.S, 
Report"„înrăutățirea șomajului în rîndurile tineretului din țările Europei occidentale îngrijorează oficialitățile din aceste țări, care văd in aceasta o problemă politică ce poate deveni explozivă. O mare parte a tinerilor — băieți și fete — absolvenți de facultăți, nu găsesc de lucru ; lor li se alătură alți tineri, care nu au beneficiat de instruire în facultăți sau colegii, ceea ce înrăutățește și mai mult situația.în cele 9 țări vest- europene membre ale

C.E.E. se numără, în prezent, peste 2 milioane de tineri șomeri, adică 35 la sută din numărul total al șomerilor. în Marea Britanie și Italia a- proape jumătate din cei fără de lucru sînt tineri. Tinerii formează 41 la sută din șomerii existenți, în prezent, în Olanda, 39 la sută — în Franța, 34 la sută — în Belgia și 27 Ia sută —în R.F.G. Situația aceasta nu este specifică doar Europei occidentale. Peste 7 milioane de tineri șomeri se

Muncitorii mecanici de la poșta din Londra pronunțîndu-se în favoarea intensificârii acțiunilor de luptâ pentru condiții 
de viață și de muncă mai bune

Speranțe contra... onorariuComuniștii din Bari au lansat marți un apel împotriva violenței, adresat tuturor forțelor democratice, cerînd din nou poliției închiderea sediului M.S.I. Presa italiană de marți anunță organizarea în toate marile orașe ale țării a unor manifestații de protest „împotriva agresiunii fasciste".După cum transmite agenția France Presse, la manifestația care a avut loc la Roma au participat circa 20 000 persoane.

unei țări, care — definite în mod propriu — nu se pot afla în conflict, precum și faptul că protecționismul alimentează o neînțelegere a consecințelor adevărate ale diferitelor politici prin care guvernele încearcă să protejeze aceste interese".Raportul menționează, în continuare, că liberalizarea comerțului nu trebuie să depindă de caracterul fix sau flotant al monedelor țărilor interesate. „Totuși, este foarte important pentru realizarea de progrese pe calea liberalizării comerțului ca ratele de schimb ale unor monede să nu fie manipulate în scopul de a înlocui ajustări efective ale balanțelor de plăți sau obținerea unor avantaje neloiale în domeniul competitivității".„Adoptînd astfel de măsuri, unele guverne au supraestimat capacitatea lor de a orienta economia in vederea realizării ratei dorite de creștere economică și au subestimat, în același timp, efectele lor negative in crearea de precedente reprobabile, precum și în aducerea unor prejudicii țărilor în curs de dezvoltare" — apreciază, în încheiere, raportul G.A.T.T.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BENIN

Excelenței Sale Domnului MATHIEU KEREKOU 
Președintele Republicii Populare Benin COTONOUCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Benin, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului și guvernului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi progrese poporului beninez prieten pe calea dezvoltării economice și sociale independente.îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și de cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Benin se vor dezvolta tot mai mult, în spiritul Declarației solemne comune semnate împreună la București, spre binele celor două popoare, al luptei împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste de dominație și asuprire, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale.

Cu doi ani în urmă, la Cotonou a fost proclamată Republica Populară Benin, concomitent cu crearea Partidului Revoluției Populare — ceea ce a marcat. începutul unei noi etape în dezvoltarea de sine stătătoare a tînărului stat african, cunoscut pînă atunci sub denumirea de Dahomey.încă din primii ani de la obținerea independenței, în 1960, Beninul s-a angajat pe calea unor prefaceri progresiste, depunind eforturi susținute pentru lichidarea stării de înapoiere economică datorate îndelungatei dominații coloniale. Autoritățile țării au formulat principiul dezvoltării Beninului lansînd cuvintul de ordine „Agricultura trebuie să fie baza, iar industria motorul economiei". într-adevăr, 90 la sută din populația țării lucrează în agricultură, sector care furnizează 85 la sută din valoarea totală a exporturilor și care reprezintă 40 la sută din produsul național brut. Principalul articol de export îl constituie uleiul de palmier, pe plantațiile respective lu- crînd circa 200 000 de persoane. Printre celelalte plante cultivate se numără porumbul (hrana de bază pentru cei peste 2 milioane de locuitori ai țării), maniocul, sorgul, meiul, orezul, arahidele etc.
lucru...
News and Worldaflă în celelalte țări industrializate, inclusiv Japonia. în Statele Unite procentul total al șomajului este de 7 la sută, dar șomerii tineri reprezintă 17,3 la sută, iar printre tinerii de culoare — 37,9 la sută.Nu există prea mari speranțe ca perspectiva tinerilor de a găsi de lucru să fie îmbunătățită în anii următori. Numeroși alți tineri, adulți, de diverse categorii și profesii, vor îngroșa piața muncii pe parcursul a încă șapte sau opt ani".

Ai zice că este vor
ba de sala de aștep
tare a unui medic 
la modă : in jurul u- 
nei mese pe care tro
nează un impozant 
buchet de flori proas
pete și un vraf de pu
blicații așteaptă o du
zină de persoane ele
gant îmbrăcate. Se 
leagă conversații cu 
voce joasă, se răsfoiesc 
revistele. Dincolo de 
ușa spre care se în
dreaptă la cel mai mic 
zgomot toate privirile 
se dau intr-adevăr 
consultații, dar de un 
gen cu totul aparte. 
In schimbul unui o- 
norariu de 15 000 lire 
italiene — scena se 
petrece la Milano — 
un „mare mag" scru
tează in cadrul unor 
ședințe care durează 
15 minute de persoană 
viitorul clienților din 
lumea așa-zis • „bună" 
sau mai puțin „bună". 
„Mulți dintre clienții 
mei sint avocați, in
dustriași, . funcționari, 
pe care ii interesează 
mai ales succesul și 
banii" — mărturisește 
însuși „magul", un ins 
de 35 de ani, bronzat, 
cu alură sportivă, con
tinuatorul business- 
ului înfloritor al ma
mei lui, pe vremuri 
ghicitoare renumită 
din Florența, speciali
zată în „lecuirea" de
cepțiilor in dragoste.

El reprezintă, potri
vit revistei „Giorni", 
noul tip de mag care 
a luat locul „vrăjitoa
rei" de pe vremuri, ce

bolborosea — conform 
ritualului — niște cu
vinte neînțelese dea
supra unui vas fume- 
gind. Clienții acestor 
vrăjitori moderni se 
recrutează din două 
categorii, diametral 
opuse : oamenii bo- 
gați, pentru care ghi
citul este o metodă ca 
oricare alta de alun
gare a plictisului mon
den ; pe de altă parte, 
oamenii simpli, fără 
prea multă carte, sub 
permanentul spectru 
al șomajului, pentru 
care magul sau ghici
toarea reprezintă, a- 
desea, ultima speran
ță. Și unii și alții ali
mentează „piața ma
giei" care nu cunoaș
te ce înseamnă criza. 
In miinile ghicitori
lor, astrologilor, vra
cilor și chiromanților 
intră sume imense de 
bani, numai în Italia 
cifra de afaceri a a- 
cestei adevărate „in
dustrii a înșelătoriei" 
ridicindu-se la 50—70 
miliarde de lire anu
al !

Pentru cel ce vor 
să-și facă o idee des
pre amploarea acestui 
fenomen in țara a- 
mintită, cel mai indi
cat material documen
tar îl constituie cartea 
recent apărută a zia
ristului Giorgio Cajatt 
„Ghid oficial al astro
logilor, chiromanților, 
vracilor, ghicitorilor 
în cărți etc." — care 
trece în revistă „so
mitățile" din fiecare 
ramură în parte, pe

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru punerea în valoare a resurselor țării și diversificarea economiei, guvernul a adoptat un plan de dezvoltare care prevede crearea unei societăți naționale de construcții, sporirea producției de materii prime și exploatarea zăcămintelor metalifere și petrolifere, construirea de unități hidroelectrice, crearea unui mare combinat textil, a altor obiective în industria ușoară.în spiritul politicii consecvente a țării noastre de strînsă solidaritate cu țările Africii, cu toate statele în curs de dezvoltare, România dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare cu Republica Populară Benin. Vizita oficială de prietenie pe care președintele Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare a Beninului, președintele Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou, a efectuat-o anul trecut în țara noastră, convorbirile cu tovarășul Nicolae Ceaușescu au dat un puternic impuls cooperării bilaterale în cele mai diferite domenii, în interesul reciproc, al cauzei generale a făuririi unei noi ordini politice și economice internaționale.
V. CONSTANTIN

Obiective politice 
ale P. C. MexicanCIUDAD DE MEXICO 29 (Agerpres). — Partidul Comunist Mexican luptă „pentru a deveni un adevărat partid de masă, pentru alianța largă a tuturor forțelor democratice anli- imperialiste, antimonopoliste și socialiste", a declarat Reynaldo Rosas Dominguez în numele Comisiei Executive a C.C. al partidului, într-o cu- vîntare rostită cu ocazia sărbătoririi a 58 de ani de la întemeierea P.C. Mexican.El a declarat că pentru înnoirea democratică a vieții politice a țării sînt necesare, între altele, modificarea sistemului electoral, desființarea controlului guvernamental asupra sindicatelor și organizațiilor țărănești, abrogarea restricțiilor privind exercitarea dreptului la grevă.

orașe, specializări și... 
prețuri.

Potrivit autorului, 
în Italia există la ora 
actuală cel puțin 
50 000 de indivizi care 
se pretind înzestrați 
cu daruri „supranatu
rale", exercitind pro
fesia de mag. Ghicito
rul nu se mai limitea
ză să arate cum poate 
fi prins sau readus ci
neva in mrejele iubi
rii ; în prezent, facul
tățile „paranormale" 
se îndreaptă spre di
recții mult mai con
crete — recomandarea 
anumitor plasamente 
financiare, emiterea 
de previziuni asupra 
evoluției cursurilor la 
bursă sau, in cazul 
clienților mai săraci, 
descifrarea perspecti
velor menținerii în 
slujbă sau ale găsirii 
unui nou post.

Care sînt cauzele 
acestei „reprofilări"
— atit de profitabile
— a activității ghici
torilor ? Mai intîi de 
toate, consideră auto
rul cărții, fragilitatea 
perspectivelor pe care 
le oferă realitățile din 
lumea capitalului. Ne- 
avind de ce să se a- 
gațe in lumea reală, 
la ce să recurgă oa
menii ? La ghicitori 
și ghicitoare — fie ei 
în versiune moderni
zată — in zadarnica 
speranță a unei cer
titudini cît de firave, 
intr-un univers care 
nu poate fi decit al 
incertitudinilor.

Ioana BARBAT
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