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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Indonezia cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditareîn ziua de 18 noiembrie a.c., președintele Republicii Socialiste Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe general de brigadă Soesi- darto, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasa dor extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indonezia in țara noastră. (Continuare in pagina a V-a),
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MODERNIZAREA
PRODUCȚIEI POMICOLECreșterea continuă a producției a- groalimentare în vederea satisfacerii in bune condiții a cerințelor de consum rațional ale populației presupune, între altele, asigurarea u- nor cantități sporite de fructe și de cea mai bună calitate. în toamna anului 1975, în cadrul unei vizite de lucru în județul Argeș, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, cu participarea cadrelor de conducere și a specialiștilor de resort, probleme de bază ale dezvoltării pomiculturii, pe baza indicațiilor trasate fiind întocmit programul dezvoltării pomiculturii, care prevede. între altele, organizarea de plantații intensive și superinten- sive. modernizarea prin îndesire și alte lucrări a celor vechi, mecanizarea largă, generalizarea tehnologiilor înaintate.Ca urmare a măsurilor stabilite, producția de fructe a crescut an de an. Astfel, față de 1 096 000 tone fructe realizate, în medie anual, in perioada 1971—1975, s-a ajuns la 1 368 000 tone în anii 1976—1978. Toată vara, cît și acum în toamnă, la piață și în magazinele de specialitate au fost puse in vînzare mai multe fructe decît în trecut, din diferite specii și soiuri. Este asigurată și aprovizionarea de iarnă ; în silozuri au fost depozitate 75 000 tone de mere și pere, care vor fi puse în vînzare eșalonat, după 1 ianuarie 1979.Planul pe anul viitor prevede însă realizarea unei producții mult sporite de fructe față de anii anteriori. Esențial este să fie folosite din plin condițiile naturale favorabile din țara noastră, să se aplice stăruitor. în toate județele, măsurile de ordin organizatoric și tehnic stabilite dezvoltarea și modernizarea culturii, pentru a se asigura rea cantitativă și calitativă ducției de fructe.Acum, toamna. - precum șl în cursul Iernii, pomicultorii au de făcut un mare volum de lucrări, atît la extinderea plantațiilor, cit și la îngrijirea livezilor. Potrivit programului, în această toamnă urmează să fie făcute plantații noi pe o suprafață de 3 100 hectare și lucrări dc modernizare a 2 950 hectare livezi mai vechi. Cele mai mari suprafețe urmează să fie plantate cu pomi în județele : Caraș-Severin — 420 hectare. Olt — 250 ha. Buzău — 200 ha. Argeș — ha. Dîmbovița și Dolj — cite 180 Maramureș și Gorj — cite 150 Din datele furnizate de centrala specialitate rezultă că pînă la noiembrie a fost plantată o suprafață de numai 270 ha. din care 110 ha in cooperativele agricole, 40 ha în întreprinderile agricole de stat și 120 ha pe terenurile întreprinderilor pentru legume și fructe.
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Sint realizări minime dacă avem în vedere suprafețele mari prevăzute pentru această toamnă. Dar in alte județe — Buzău, Dîmbovița. Olt — nu s-a realizat nimic din prevederile cuprinse în programul de plantări. Această situație se datorește faptului că organele de specialitate nu se ocupă de coordonarea lucrărilor în diferite sectoare ale agriculturii, neglijînd o ramură atît de importantă ca pomicultura. Timpul se poate înrăutăți de la o zi la alta și, tocmai de aceea, se cere să fie intensificate lucrările de plantare, astfel incit programul prevăzut pentru a- ceastă toamnă să fie realizat integrat Realizarea programului de plantări presupune să fie luate măsuri urgente in vederea distribuirii materialului săditor, efectuarea celorlalte lucrări de cane depind buna prindere a pomilor și nivelul producției de fructe în viitoarele livezi. Totodată, trebuie continuată acțiunea de modernizare a plantațiilor mai vechi prin îndesire, lucrare care, de asemenea. este abia la început.Sporirea producției de fructe atît sub raport cantitativ, cit și calitativ depinde în măsură hotărîtoare de lucrările de îngrijire a plantațiilor de pomi. Organele de specialitate, pornind de la programele de dezvoltare a pomiculturii. au întocmit planuri de lucru pe perioade — trimestre. luni și săptămîni — în care sînt precizate acțiunile ce trebuie desfășurate în livezi avînd menirea să garanteze realizarea producției de fructe prevăzute pe 1979. De aci și necesitatea ca în fiecare unitate agricolă care cultivă pomi fructiferi organizeze exemplar munca, îneît zilele bune de lucru din perioadă să fie folosite din executarea lucrărilor de întreținere în livezi.îndeplinirea exemplară a programelor de dezvoltare și modernizare a pomiculturii sînt de mare însemnătate' pentru sporirea producției de fructe și buna aprovizionare a populației cu aceste produse valoroase. Iată de ce organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole, întreprinderile județene pentru legume- fructe, conducerile unităților agricole și specialiștii au datoria să acționeze energic în vederea realizării integrale a programului de plantări și de îngrijire a livezilor. Condițiile climatice din această toamnă continuă să fie favorabile executării lucrărilor de sezon în pomicultură. Ele trebuie folosite din plin pentru a pune o temelie
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La Galați a intrat

parțial In funcțiune

0 nouă unitate industrială
ÎNTREPRINDEREA NAVALĂ 

DE ELICE

să se astfel această plin la

solidă viitoarei recolte fructe, pentru dezvoltarea și nizarea pomicujturii. de moder-

Simbătă, la Galați a intrat parțial în funcțiune o nouă unitate industrială : întreprinderea navală de elice, piese turnate din metale neferoase, piese turnate și forjate din oțel, eveniment care are loc cu șase luni mai devreme față de termen. în ziua inaugurării a fost turnată prima elice navală destinată unei nave de 55 000 tdw. Noua întreprindere gălățeană va furniza elice și alte piese tuturor șantierelor navale din țara noastră, cit și pentru export.în cursul lunilor următoare, acest ..important obieettv» al -industriei navale va lucra la ta te.în telegrama prilej tovarășului secretar general al Partidului Comunist Român, de Comitetul județean Galați al P.C.R., se spune : Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că întregul colectiv de muncă al întreprinderii, sub conducerea permanentă a organizației de partid, va răspunde cu hotărî- re cerințelor cincinalului revoluției tehnico-științifice. va purta cu cinste însemnele tradiției constructorilor de nave gălățenl, angajîndu-se să se integreze. prin întreaga sa activitate, exigențelor noii etape de dezvoltare a României, Congresul al Națională ale

întreagaadresată Nicolae
sa capaci-cu acest Ceaușescu,

jalonată magistral de XI-lea și partidului. Conferința(Agerpres)

Ambasadorul Cipruluiprului la București, în vizită de rămas bun, în legătură cu încheierea misiunii în țara noastră.
Aii, director general

Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Ahmad Al-Hajal Organismului de presă „Unitatea' din Siria și redactor-șef al cotidianului „Al Saoura“.La primire a luat parte tovarășul

Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru cotidianul sirian.
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN R. S. F. IUGOSLAVIA
0 nouă și strălucită contribuție

la dezvoltarea nnei trainice
prietenii, a unor exemplare relații 

de colaborare și bnă vecinătate
încununată de rezultate rodnice, densă în semnificații de majoră însemnătate, vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Iugoslavia, la Invitația tovarășului Iosip Broz TIto, constituie o nouă și elocventă expresie a voinței comune de a adinei continuu și a ridica pe un plan tot mai înalt relațiile de strînsă prietenie și colaborarea dintre țările. partidele și popoarele noastre in construcția socialismului, de a întări conlucrarea lor pe arena internațională pentru înfăptuirea năzuințelor înaintate, de progres și pace ale omenirii.Privita în succesiunea vizitelor reciproce și întîlnirilor anterioare la nivel înalt, devenite tradiționale, convorbirile de la Belgrad au pus încă o dată în evidentă rolul de arhi- tecti ai relațiilor româno-iugoslave pe care-1 au tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, excepționala însemnătate a legăturilor prietenești dintre cei doi conducători de partid și de stat, fiecare dintre întilnirile la nivel înalt, așa cum o dovedește in mod grăitor' și actuala întâlnire, cea de-a 17-a, mareînd o nouă treaptă în adîncirea colaborării multilaterale româno-iugoslave. Preocuparea statornică în acest sens a partidului și statului nostru se înscrie ca o parte integrantă a orientării programatice reafirmate de Congresul al XI-lea privind dezvoltarea amplă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, in interesul operei de edificare a noii o- rînduiri, al cauzei socialismului șl păcii In lume.Trăinicia sentimentelor de prietenie dintre țările, partidele și popoarele noastre și-a găsit și de această dată o semnificativă ilustrare în manifestările sărbătorești pline de căldură și stimă cu care reprezentantul cel mai de seamă al poporului român a fost întîmpinat la sosire. în însuflețirea și stima cu care a fost salutat pe întreg parcursul vizitei.

în desfășurarea ment cu profunde mile poporului nostru l-a constituit decorarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu înaltul ordin iugoslav de „Erou al Muncii Socialiste". Inmi- nînd înalta distincție, tovarășul Iosip Broz Tito a exprimat aleasa prețuire și aprecierile deosebite ale popoarelor iugoslave fată de îndelungata activitate revoluționară și rolul exceptional al conducătorului suprem al partidului și statului nostru in vasta operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României, față de contribuția sa hotâ- ritoare la dezvoltarea relațiilor de prietenie și bună vecinătate intre cele două țări, ca și pentru eforturile permanente și susținute consacrate consolidării păcii, democratizării relațiilor internaționale, extinderii colaborării egale in drepturi între toate națiunile.întreaga evoluție a raporturilor dintre cele două țări socialiste vecine atestă cu deosebită putere caracterul profund constructiv al noilor principii de relații internaționale — principiile egalității în drepturi, stimei și Încrederii tovărășești, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării — care constituie fundamentul statornic și trainic al dezvoltării acestor legături, în spiritul respectului mutual față de căile proprii de construire â socialismului în cele două țări.Caracterizind stadiul actual al raporturilor româno—iugoslave, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Avem toate temeiurile să afirmăm că relațiile româno—iugoslave constituie un exemplu de conlucrare rodnică între două state socialiste vecine, pe baza deplinei egalități, stimei, respectului reciproc și Încrederii tovărășești. Fără îndoială că a- ceastă nouă intilnire a noastră va impulsiona și mai mult dezvoltarea colaborării prietenești dintre cele două partide, state și popoare". La rindul său, tovarășul IOSIP BROZ TITO sublinia : „Aș dori să-mi exprim încă o dată bucuria pentru întâlnirea noastră, avînd convingerea că și de această dată convorbirile dintre noi își vor aduce o puternică contribuție la înțelegerea, colaborarea și prietenia dintre cele două țări socialiste ale noastre, ale căror relații de

vizitei, un mo- rezonante in ini- bună vecinătate pot servi ca exemplu și stimulent".într-adevăr, de la ultima întîlnire, din decembrie 1977, dintre conducători de partid și de stat, colaborarea româno-iugoslavă s-a dezvoltat continuu. Chiar în ajunul vizitei s-a anunțat încheierea lucrărilor la un important sector al noii hidrocentrale de pe Dunăre, începute cu mai puțin de un an în urmă. Sporind în prezent de circa șapte ori în raport cu anul 1970, schimburile economice urmează să ajungă în ultimul an al actualului cincinal la un miliard de dolari, iar în 1985 la două miliarde. Totodată, cooperarea in producție, mărindu-și continuu ponderea în ansamblul colaborării economice, înglobează, Intre altele, construirea prin eforturi conjugate a unor importante întreprinderi în Iugoslavia, fiind în studiu posibilitățile de construire în comun a unor întreprinderi în România ; realizărilor obținute în cooperarea In domeniul construcției de mașini și masini-unel- te, electronicii, telecomunicațiilor, li se adaugă noi proiecte vizînd valorificarea resurselor naționale prin investiții comune, cooperarea pe terțe piețe, în special în țările în curs de dezvoltare. Intensificarea conlucrării pune în evidență voința politică a României și Iugoslaviei de a folosi din plin avantajele ce decurg din apropierea geografică, experiența tehnică și științifică acumulată, pentru a contribui reciproc la Înfăptuirea programelor de dezvoltare elaborate de cele două partide.Exprimîndu-și satisfacția pentru dezvoltarea continuă a colaborării dintre Partidul Comunist Român șl Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, tovarășii Nicolae Ceaușescu si Iosip Broz Tito și-au manifestat hotărîrea de a intensifica în continuare această conlucrare, de a extinde schimburile de experiență și păreri în cele mai diferite domenii ale construcției socialismului, asupra tuturor problemelor importante ale luptei pentru socialism, progres și pace. în lumina înțelegerilor convenite, se vor extinde contactele și colaborarea dintre reprezentanții parlamentelor șl guvernelor, eai organelor republicane, județene si orășenești, dintre întreprinderi și cetățeni.
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Momente ale epopeii naționale

GLASUL

arcă verbul

Nicolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a V-a)

>r
Romăniei 
Eminesc.

S-au strîns pohtele străine. 
Le-a trimis spre noapte Glasul 
Cum le-a tost ursita, ceasul. tovarășul plenară de oa- centrul ale ac-

Cit Ceahlăul 
Limpezește-și luna geana 
Cînd răsare-n suflet cerbul 
Desenat de Sadoveanu 
Îndelung și grav cu peana.

Sub ne-nvlns șl tînăr scut 
Vine tara din trecut. 
Neclintit e dorul frunții 
Cum sini apele șl munfiî. 
La Posada, la Rovine

Ca un iagure de miere 
Cu poruncile-i eterne 
Peste vremuri se așterne 
Glasul ce ne este vrere. 
Se mlădie-n veci cuvîntul 
Să ne lumineze gîndul 
Ce ne știe și ne cere

Ca un iagure de miere

Pînă-n sîngerarea zării 
Bat copite frunza tării 
Vuiesc brazii, strigă zorii 
Alungind cotropitorii. 
Cu poruncile-i eterne 
Glasul urcă, vie vrere 
Peste vremuri se așterne 
„Ca un fagure de miere

Vremea urcă-n tainici scripeți 
Rînduri vechi de letopisefi: 
Fulgeră Miron Costinul 
Cu blestem gîndul, hainul. 
Celui ce-ar rîvni să-și culce 
Pohta-n trupul tării dulce.

De din viată, de Neculce, 
De din vis de Cantemir 
Glasul ne-ntinat aduce 
Intr-ai vremilor potir 
Inima și dorul gliei 
Drum armonios, iiresc, 
Cum l-a datu 
Cel Luceafăr,

(Relief, ghips de Gh. ADOC)

Ne cuprinde dinspre-Arghezi 
Pînă-n plaiul din Lancrăm 
Să-i citim șoapta livezii. 
Glasul, munților să-l dăm

Totul se adună-n Glas 
Cintec tandru de iubire 
Lance în străin grumaz 
Ce-s păstrate pînă azi 
Scrise-n cartea de cetire 
Peste vremi, cuvîntui-spadă 
S-a pornit adînc să cadă 
Pe orice străină barbă 
(„Cită frunză, cită iarbă") 
Ce visa cel vis zadarnic 
De-a ne ii-n ogor hotarnlc.

Taină veche, strămoșească 
Dulcea limbă romanească 
Nimb ne este și e pază-n 
Miez de noapte și amiază 
Tînără, eternă vrere 
„Ca un iagure de miere

Întrecerea socialistă 
la un nivel tot mai înalt!Drept caracteristici dominante ale săptăminii care se încheie ‘s-au înscris larga desfășurare a întrecerii socialiste, intensificarea eforturilor oamenilor muncii pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an, in mod deosebit a prevederilor planului la producția netă și producția fizică, pentru creșterea eficienței întregii activități economice. Semnificativ pentru înaltul spirit de responsabilitate socială și conștiința patriotică a oamenilor muncii este faptul că 13 județe ale țării și o serie de ramuri industriale au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan la producția industrială pe primii trei ani ai cincinalului.Se cuvine remarcat că, în spiritul orientărilor trasate de Nicolae Ceaușescu la recenta a C.C. al P.C.R.. colectivele meni ai muncii situează în atenției lor laturile calitative tivității economice — ca premisă majoră a realizării programelor suplimentare de dezvoltare mai rapidă a economiei naționale și ridicare mai accentuată a nivelului general de trai. Atrage atenția, în această ordine de idei, preocuparea crescîndă pentru reducerea substanțială a consumurilor de materii prime și materiale, energie și combustibil, a cheltuielilor materiale de producție — preocupare ce trebuie împletită cu grija pentru găsirea modalităților de valorificare a tot ceea ce rămîne de la prelucrarea industrială, precum și a deșeurilor colectate din Întreaga țară. în esență este vorba de gospodărirea judicioasă, cît

J
mai economică, și valorificarea Ia un nivel superior a tuturor resurselor de care dispune economia noastră națională — condiție hotărîtoare pentru creșterea forței economice a țării și a nivelului de trai al poporului. Totodată, in spiritul cerințelor de- curgînd din planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1979, adoptat de Marea Adunare Națională, s-a acționat și se acționează tot mai stăruitor pentru pregătirea in condiții optime a producției anului viitor, cînd se va trece la aplicarea generalizată a noului mecanism eco- nomico-financiar.în agricultură s-a muncit intens șl cu spor pentru buna desfășurare a lucrărilor de sezon. Este însă imperios necesar ca, folosind timpul prielnic, să fie pretutindeni Intensificate eforturile spre a asigura încheierea grabnică a arăturilor, concomitent cu transportul și punerea Ia adăpost a produselor aflate încă pe cimp.

Democratismul 
socialist în acțiune Democratismul caracteristic vieții noastre politice, practica statornicită de atragere sistematică a maselor celor mai largi la elaborarea și adoptarea măsurilor de deosebită importanță pentru progresul multilateral al țării și-au găsit reflectare în continuarea dezbaterii publice a proiectului Legii invățămintului și începerea unei noi dezbateri asupra proiectului Legii, dat publicității în cursul acestei săptămîni, privind formarea, planificarea, destinația fl
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în frumoasa noastră așezare din Moldova, Iașii, într-o duminică, pe cînd stăpînea încă liniștea dimineții și pe cîhd mă aflam intr-unui din cartierele mărginașe, abia construite, mi s-a intimplat să aud ceva frenetic, ca și cum ar fi fost vorba de o apariție neașteptată de păsări. în următoarele clipe am știut totul : două tinere familii se mutau în casă nouă.Bineînțeles că un reporter caută, de obicei, fapte ieșite cît de cît din comun, dar în această intîm- plare se afla un lucru care ținea atît de mult de firea noastră, Incit n-ai fi putut să-i întorci spatele. Am ținut, de aceea, să stau de vorbă cu cei doi să le aflu numele și să-mi că, despre eh cîte ceva. Și notat : unul se numește Macovei și este proiectant natul de fibre sintetice, celălalt Dumitru Rândașu, prelucrător de fire în același combinat. Primul este din Piatra Neamț, cel de-al doilea din Cotnari. Primul are încă patru frați „împărțiți" în diferite profesii pe la Neamț, pe la Roman, pe la Bacău și Galați, cel de-al doilea — cam în a- celași chip. Primul are doi copii pînă în zece ani, cel de-al doilea la fel, și mai așteaptă unul. Primul nu are în Iași nici o rudă, cel de-al doilea are un frate chiar in combinat, care lucrează acolo cu soția. Șl l-am întrebat : cine i-a ajutat, cine erau oamenii aceia multi oare alergau și urcau scările cu scaune și mese in spinare, cu radiouri și televizoare, cu șifoniere și aragaze ? Și ei mi-au răspuns : „Tovarăși de-ai noștri !“. Iar Dumitru Rândașu a adăugat : „Cu cine să te ajuți, dacă nu cu oamenii cu care muncești ?“. Dar eu aflasem că între ei fuseseră și cîțiva locatari din acel bloc (care poartă , numele A 9 bis de pe strada Vlădi- ceni), și atunci proiectantul Constantin Macovei s-a simțit, la rîndu-i, dator să-mi explice : „Sigur că nu ne cunoaștem, dar asta nu seamnă că nu avem să devenim vecini".întimplarea m-a atras tocmai . obișnuitul ei. Și trebuie să recunosc că din acele momente întreaga mea călătorie prin Iașiul noilor și puternicelor platforme industriale, care au făcut din străvechea reședință a culturii noastre umaniste și un loc al culturii tehnice, toată această călătorie a mea s-a produs din acele clipe sub acest semn : Cum ne ajutăm noi unii pe alții ? Pe ce temei și in ce scop ?La „Nicolina", celebrele Ateliere C.F.R., acolo unde acum totul e schimbat, reprofilat, modernizat, am

gospodari, povesteas- iată ce-am Constantin la Combi-

Încă în- bunl
prin

stat de vorbă cu un maistru nici prea tinăr, nici prea în vîrstă. Loghin Dragoș, om de 41 de ani, dintre care 20 „l-a făcut" aici, și dintre care „i-a folosit" ca șef de echipă, tocmai în această calitate de șef echipă a putut el să dea răspuns întrebarea mea.— O echipă nu-i nicidecum încremenită. mai curînd seamănă cu apa. Fiindcă in echipă vi nd unul calificat, altul nu. Unul are liceul, altul doar opt clase. Unul e talentat, altul n-are nici măcar tragere de inimă. Și ce

.16 Și dela
giner nu s-ar fi putut să nu și-o fi îndeplinit. Și mă bucur și-mi spun : uite ăla pe care-1 crezusem un la- să-mă să te las !„Și cîți ați calificat ?" „Știu și eu ? Cu sutele !“ „Și cît ați... cîștigat ?“ N-a înțeles. Mai era și zgomotul din hală, așa că eu pun acum toată vina pe zgomot. Am insistat.: „Cîți bani ați luat de la fiecare Și continuam să-mi aduc, In apărare, argumentele cele mai firești : „Califici un om, îi dai o meserie. Din această meserie va cîștiga toată viața. , Dar el

plătit și eu. Tot ce am în cap m-a costat ! Chiar și faptul că-ți spun lucrurile astea ar trebui plătit.Portretul acesta l-am intîlnit, în a- celeași zile, în povestirile directorului „Tehnotonului", tovarășul Emil Păvăleanu, și ale tînăfulul electronist Vasile Roca, oameni care se întorceau din Occident, ultimul făcînd a- colo și o școală de specializare cu o durată ceva mai lungă. Sigur că maistrul din acea țară era un om bine pregătit, „un profesor", cum spunea Vasile Roca, dar dacă nu erai atent
EU UNGĂ UMĂRUL TĂU,

tu Ungă umărul meu
Cîteva dintre nenumăratele răspunsuri posibile la întrebarea : „cum și de ce se 
ajută între ei oamenii societății noastre ?“
Inestimabile — adică fapte și gesturi care nu pot fi prețuite în bani
Ca un singur om : și medicul, și mecanicul, și impiegatul...

adică fapte și gesturi care nu pot fi prețuite în bani

Tpoate să facă atunci un maistru ? El ar putea spune : nu mă interesează ! Și să nu credeți că nu spune : mai lăsați-mă în pace! Nu mă apuc eu acum să-1 calific pe toți ! Dar vine secretarul de partid și stă de vorbă cu tine : „Dumneata ce crezi că am putea face ? Sigur că idealul ar fisă n-ai probleme. Cîștigi și bine și nu te doare nici capul. Dar băieții ăștia nu merită nimic ? Nu sînt și ei oameni ? Nu cu ei va trebui să facem ce-avem de făcut ?“. Și atunci simți că ai inimă și te lași „în această voie". De 16 ani mi s-a întîmplat lucrul ăsta, că echipa, cum v-am spus, curge ca rîul. Cîte 20—25 de tineri mi-au trecut anual prin mînă, și acum, uneori, pe stradă mă pomenesc cu cîte un cetățean că mă salută. Eu abia de-1 mai recunosc, dar el îmi spune : „Sint inginer la noul combinat. Am terminat la Politehnică. Dacă nu erați dumneavoastră, cine știe ce s-ar fi ales de capul meu !“. Mi-1 reamintesc, mă bucur, dar Îmi dau repede seama că nu prea are dreptate. Că dacă nu eram eu, era alt maistru și dacă a avut el dorința asta să fie În

ce-țl dă ? Nu e normal să-1 pretinzi un, preț ? Măcar ca pe un fel de meditație Mai ales că procedeul este folosit de unii ; strînge cite un profesor cinci șase, s-au zece copii care se pregătesc pentru examenul de treaptă sau pentru facultate și îi meditează, să zicem, la matematică. Dar nu de dragul copiilor, ci al banilor ; elevul, ora și suta. Auzindu-mi întrebarea, maistrul a înțeles că voiam doar să-1 provoc, așa, In glumă. Dar dacă era totuși vorba de ceva serios, atunci mi-a spus : a venit un băiat la mine cu o ploscă cu vin. „Beți, mi-a spus, și vă invit la nuntă. Aș vrea să-mi fiți naș". Dacă tot m-ați întrebat de plată, atunci vă răspund : stimă și respect !Există și oameni pentru care esențialul e să afle cum să se ferească de semenii săi. Sau cum să cadă la înțelegere cu ei. Chiar pe lucrurile despre care am vorbit mai sus. Cit dai ? N-am timp ! Timpul mă costă. Tot ce nu intră în programul meu plătit nu mă interesează. Eu îți dau ce-mi ceri, plătește 1 La rîndu-mi am

la gestul său, a doua oară nu-1 mal vedeai. A doua oară trebuia să plătești. Și colegii, ucenicii erau la fel. Cum al ieșit pe poartă, te-ai și despărțit de ei. „Nici măcar cu o țigară nu mal puteai stabili vreo legătură sufletească".„E o viață rece acolo, spunea inginerul Păvăleanu ; poți să cazi lovit de boală în stradă și nu te ridică nimeni" — și eu mi-am adus aminte de un fapt divers unde se povestea despre un șofer care a întors de îndată mașina spre Iași, să salveze o bătrină. Eram acum atît de mult de partea lui, încît nu m-am lăsat pînă nu l-am găsit. Așa se și întîmplase : șoferul Ion Carp se afla la Șuhuleț, în comuna Tansa (acolo unde Emi- nescu, revizor școlar, lăsase emoționantul său proces-verbal după care întregul buget al școlii era mal mic decît salariul domnului primar), și a auzit că o femeie era pe moarte și oricît de bun ar fi fost dispensarul, n-ar fi putut-o salva.Și ce-a făcut șoferul ? Nu numai că a dus-o urgent la Spitalul de urgență din Iași, dar a căutat și doc-

toril pe care-1 cunoștea el : „Dați-i un dram de viață I". Cererea mi se pare colosală. Nu mai mult, un dram, fiindcă un dram înseamnă speranță. „Așa e, tovarășe Carp ?“. „Așa e, că eu nu știam ce să mai zic !“. „Ai zis foarte bine, tovarășe Carp".Intre doctori era și o doctoriță, Valeria Hurjui, care-mi povestește o întimplare, după a mea părere chiar senzațională. Ea nu se laudă pe ea. Ea nu vorbește despre acel caz. Ea-mi spune că profesorul dr. Gheorghe Lupașcu de la spitalul la care lucrează, adică de la Spitalul de urgență din Iași, astă-iarnă, pe timpul înzăpezirii, a plecat la Ierbiceni, o comună nu prea apropiată, la o femeie care năștea. A plecat cu locomotiva. Era o locomotivă în gară și el s-a dus la impiegat și i-a spus.: nu se poate ajunge pină acolo decit cu această locomotivă. Și doctorița încheie : i-a făcut operația în condiții de neînchipuit. A salvat două vieți, a mamei și a copilului.Iar eu mă gindesc și la impiegat. Și mă gindesc și la mecanicul acela de locomotivă, ba chiar și la cel care-a aruncat cu lopata cărbunii ca locomotiva să poată să pornească.Școala națională a omeniei, arcul ei cel mai înalt s-au văzut în zilele grele ale inundațiilor și cutremurului. Cele mai multe zile ale noastre sînt însă senine și dacă descriem totuși fel de fel de întimplări, înțelegem. și din cele mici și din cele mari, că acest spirit de întrajutorare, acest spirit de solidaritate între oameni își are fundamentul in noile relații dintre oameni, în unitatea întregului popor în jurul partidului nostru comunist. O propoziție frumoasă mi-a spus-o un muncitor de la „Nicolina" în fața căruia răsăreau mereu scîntei și deasupra căruia marile macarale păreau niște vulturi : „Noi trebuie să avem totdeauna cerul senin". Dar iată, exact în dimineața în care am plecat din Iași, cerul se întunecase. Și de ce să nu spun, mi-a părut rău. Cineva, în tren, chiar se mira : „Plouă ?". Dar am auzit și o altă întrebare a cuiva care stătea la fereastră : „îl vezi ?“. „Ce să văd „Soarele !“. „Nu-1văd" am auzit eu răspunsul. Și acel cineva, un călător ca și mine, a rostit ceva ca un vers pe care mi l-am luat drept moto la aceste însemnări :„îl vezi, nu-1 vezi, soarele răsare in fiecare zi".Iar eu mi-am did care ține de pe care o zidim în primul rind, cu toată căldura lui, în propriul nostru suflet.
spus : faptul splen- noi și de societatea e că soarele se află lumina și
Vasile BARAN

greu să recupereze
trei absențe?"

are

„Noi încercăm să recuperăm 
un om, iar

în instanță... mama!De o parte, mama.67 de ani, cu sănătatea șubredă. De cealaltă parte, trei copil : unul, „intelectual", fata și celălalt fiu, „oameni ai muncii", cum singuri își declină preocupările. „Rugațl-i să m-ajute, tovarășe judecător. Le-am dat viață, i-am crescut și, acum, uitați, n-am nici un sprijin de la ei". Cuvintele sint rostite cuviincios. în sală — Judecătoria sectorului II din Capitală — tăcere. Ochii tuturor cuprind „scena de familie" mal puțin obișnuită — mama în vîrstă, aflată în necaz, copiii în putere, poate răscoliți de rușinea dezvăluită public, după cine știe cîte ezitări și iertări. Pînă și judecătorul pare jenat de a- ceastă tăcere, de due- - Iul mut dintre privirile sălii și privirile celor aflați In cauză. „E, totuși, mama dv„ face omul legii apel la fărî- ma de omenie. Ajutați-o, și încheiem lucrurile aici".Sînt împrejurări în viață cind nu-i nevoie de prea multe vorbe pentru a înțelege ori a face un lucru. Sînt momente cînd un simplu gest, un singur îndemn pot

croi o nouă conduită de existentă. mai demnă și mai curată. Cind înțelegerea omului de alături, trecut printr-o încercare, capătă alte dimensiuni, de o vibrantă umanitate. Poate de aceea ne simțim îndemnați să echivalăm asemenea împrejurări de viață cu șansa de a fi mai oameni, de a bolti mai adine puterea noastră de înțelegere. Fiilor nerecunoscători, în care sub cenușa sufletului lor nu se poate să nu mai fi rămas măcar o seînteie de vibrație u- mană, li se deschidea și lor o poartă. Să repare răul făcut. Să curme necazul mamei, împinsă de ei la gestul, pe care, desigur, niciodată nu î-a vrut, nu s-a gîndit să-1 facă.„Ei, punem capăt aici pricinii ?“. întreabă din nou judecătorul. în sală se auzea respirația celor prezenți... Nu pentru multă vreme, deoarece fiul de profesie „intelectual" își asumă el răspunsul și în numele celorlalți : „Nu, mergem mai departe, tovarășe judecător". Sala — numai murmur acum. „Liniște", cere omul legii. Șl, dornic

să afle motivele : „De ce vrfeți să mergeți mai departe „Păi de ce n-a chemat-o în judecată si mică ?“ singura ajută, ei", răspunde mama. Sala din nou... „Liniște", cere iar judecă- toruL Și, către fiul ce vorbea în numele celorlalți : „Poate, totuși, vă înțelegeți de bună voie și oprim procesul aici ?*  „Nu, se arată neînduplecat fiul. Să se rezolve totul printr-o hotărîre judecătorească, să nu mai fie nimic neclar...".Iarăși murmure în sală, in timp ce frații chemați de mamă în judecată — nu, nu pentru a o răsplăti cu dragostea firească, pe care o binemerita (nici o judecătorie din lume nu-i mai poate da a- ceastă dragoste !), ci măcar pentru sprijinul necesar la bătrlnețe — tresar. Ușor contrariat!. Privirile lor parcă întreabă : „Ce-1 cu murmurul acesta al sălii ? Ce vrea să însemne elChiar să nu fi înțeles ? 1

pe sora cea „Pentru că e care mă mai după puterile

I. TUDOR

Antiinovatorii

— Știți ce-1 lipsește cî- teodată maistrului ori șefului de echipă pentru a fi un bun pedagog ? Răbdarea I Dar nu fiecare tinăr ți-o spune pe față, deschis. La vîrstă lui vrea să sară mereu cîte trei trepte deodată, iar dacă vîrstni- cul din preajmă nu nici el răbdare...Observația aceasta comunica maistrul stantin Bobin de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Sighetu Marma- ției, cu care discutam despre reușita a patru oameni care se angajaseră să confecționeze in fabrică un utilaj înainte importat. Interlocutorul nostru concentra mereu discuția asupra unui tinăr. lăsînd să se Înțeleagă că satisfacția lui nu vine atît din reușita tehnică. cît dintr-o izbîndă educativă. Așa am aflat despre tînărul ce i-a fost încredințat spre reeducare.— Ștefan S. a venit în fabrică cu o carte de vizită de neinvidiat, urmînd să ispășească o pedeapsă la locul de muncă — își începu istorisirea maistrul Bobin. Pentru a ieși din impas avea nevoie, în primul rind, de încredere din partea oamenilor. îl știam priceput și l-am primit în micul nostru colectiv ce-și. propusese să realizeze instalația. lui revenindu-i o- bligația să soluționeze partea electrică a mecanismului. Era o treabă care depășea atribuțiile curente, limitele unui program de lucru obișnuit. Nici nu vă închipuiți ce resorturi a- dinci s-au pus în mișcare în conștiința acestui tinăr prin apropierea sufletească ce s-a produs în procesul realizării instalației. Și acum imi spun că dacă cineva ar fi aVUt răbdare cu el la timpul potrivit, băiatul n-ar fi greșit niciodată. De-aici am tras concluzia că, din grabă sau superficialitate. uneori maistrul sau șeful de echipă nu a- jung să cunoască direct, mai profund, modul cum gindește cîte unul mai tî- năr din preajmă și-1 tratează după șablon.In favoarea acestor observații, demne de a fi reținute lopete cazul de la nică de ... .utilaj de transporturi din Baia Mare. Iată-1 relatat de maistrul Petru Șandor:— Pe neașteptate, a venit la mine cu o cerere : „A- cum vă rog să-mi dați o semnătură și scăpati de mine", „Dar ce s-a Intimplat ?“ „Nu mă mai înțeleg cu părinții. Plec în altă parte...". L-am privit cu surprindere și îngrijorare. Mă întrebam ce s-a Întîmplat așa, din senin, cu băiatul acesta pe care îl Știam liniștit.

ne-o Con-

de „pedagogii în sa- albastre", pledează și tînărului Ioan S. întreprinderea meca- reparații auto și

(Șeful atelierului avea Intr-adevăr toate motivele să se îngrijoreze pentru decizia acestui tinăr care, de peste un an de zile de cînd fusese încredințat colectivului de la turnătorie spre reeducare, se dovedise un muncitor model. Ce simplu ar fi fost să semneze peticul acela de hîrtie și gata, să se spele pe mîini deorice răspundere ! Să-și mai bată și alții capul cu problemele de pedagogie.,.).Departe de comunistul Șandor o asemenea judecată.— De ce-o fi vrlnd să plece, de ce nu se mai simte bine în colectivul nostru ? Ia să vedem dacă și ce anume știu despre hotărlrea acestui băiat maistrul Petre Oegas și șeful de echipă Francisc Cse- resznyes, care lucrează alături de el. Nici unul nu știa însă despre ce putea fi vorba, ce se ascunde la mijloc. Tustrei ne-am întîl- nit însă în același gînd :• ar trebui văzut ce anturaj are tînărul în afara uzinei, cum își folosește timpul liber. L-am vizitat acasă. Ei, și știți care a fost adevăratul motiv pentru car.e voia să plece ? Cu un timp în urmă se întilnise cu niște prieteni și a zăbovit peste măsură la un pahar, ceea ce nu făcuse pînă a- tunci. A doua zi n-a mal putut veni la uzină. Apoi a lipsit șl în următoarele două zile, iar absentele a- cestea au început să-i producă coșmaruri. Avînd în vedere condițiile în care a fost primit la uzină, nu întrevedea altă scăpare decît plecarea, pentru că după trei absențe... Si atunci, de rușine, te din lăcătuș morțiș- Si de plecare ?— Nici vorbă. N-a mai fost nevoie. I-am arătat cît de profund greșește închi- puindu-și că în viată poți scăpa de greutăți cu fuga. „Si cu absentele cum ră- mîne ?“ m-a întrebat el nedumerit. „Cum să rămînă ? Noi încercăm să recuperăm un om. iar tie iți vine greu să recuperezi trei absente ?“Dar cel care s-a bucurat cel mai mult de această întorsătură a lucrurilor — ne-a mărturisit, în încheiere, maistrul Petru Sandor, secretarul comitetului de partid — am fost eu. Mă bucuram pentru că nu ne-am pripit, ci i-am întins băiatului mina de ajutor de care a avut nevoie in acea clipă de impas. Nu e nimic deosebit în asta ; și cu fiecare dintre noi. într-o împrejurare sau alta a vieții, a avut cineva foarte multă răbdare. Răbdare sau încredere, numiți-o cum vreți.

din orgoliu sau poa- încăpătînare, tînărul a preferat să ceară plecarea.i-ati semnat cererea

Gheorghe SUSA

...Astfel se cristalizează o Idee nouă, în acest climat de efort 
comun și întrajutorare tovărășească — de la întreprinderea de 
încălțăminte „Crișul" din Oradea. Este limba unică a muncii 
și prieteniei pe care o vorbesc toți cei care alcătuiesc acest 
colectiv format din români și maghiari. Limba în care se în-

țeleg șl participanții la dialogul de lucru surprins de fotore
porter. (De la stînga la dreapta) : Ana Simu, Mihai Lazăr, Eli- 
sabeta Moszorlac, Ludovic Asztaioș, oameni ai muncii cu ani 
mulți în această întreprindere. Foto : Eugen Dichiseanu

...în jurul mesei ie așternuse tăcerea. Cel de față — muncitori tineri, specialiști, meseriași mai vîrstnicL invitați din diferite u- zine priveau cu sprîn- cenele arcuite. întrebător, spre cel din colțul sălii. Tînărul ridicat in picioare, înscris la cuvînt, rostise o propunere ciudată :
„Așa cum ne-am a- 

dunat aici să ne vor
bim unii altora, să a- 
flăm unii de la alții, 
așa cum stăm noi la 
această masă, inovato
rii, ar trebui să fie 
organizate consfătuiri 
și eu... antiinovatorii...Au trebuit clte-va clipe ca noi, cel pre- zenți, să realizăm geometria cuvîntuluL An- tiinovator.

„Tu nu știi cum sd 
termini repede, expe
rimentezi, transpiri 
pină nu mai poți si 
se găsește unul care 
n-are somn dacă nu 
te încurcă".Continuăm să privim la tînărul din colțul sălii, dumiriți asupra noțiunii aruncate in oceanul nostru de priviri fără a-1 pecta de lingvistice.

„Eu nu 
Mie mi s-a

chiar așa: si se lu
creze cu un dispozitiv 
nou, făcut de mine, 
luni de zile. Cind a 
fost să se omologheze, 
mi s-a spus lămurit: 
nu merge !“.Azi, necazurilesale pe care ni le evoca sînt pe undeva prin scrinul cu amintiri uitate. îmi vine nu o dată în minte imaginea sălii în care ne a- flam atunci, cînd auzul nostru percepea cu atîta greutate termenul și semnificațiile lui. Antiinovatori...Trecem adesea pe Aleea fruntașilor din incinta parcuri, rașelor tre cellui și recunoașterii publice, numeroși inovatori, inventatori. Oameni cu neastîmpărul căutării în singe, oameni cu gîndul cum să asimileze noile descoperiri ale științei șl tehnicii, cum să perfecționeze tehnologiile existente și să conceapă altele noi, cum să reducă și mai substanțial consumul de materii prime și energie, cum să ridice cotele productivității. Oameni care transformă a- ceastă participare la activitatea de creație

uzinelor, din din centrul o- și satelor. în- expuși eloglu-

mai sus- inovații
glumesc. 

intimplat

în domeniul tehnicii — Festivalul național „Cintarea României" a dovedit și o dovedește cu prisosință — într-o obligație de o- noare.Ca Ideile născute In mintea mereu pusă pe noutate să rodească, ele trebuie ferite de pălămida care, ivită pe drum, aspiră, rapace, la clorofila plină de viață. Ne amintim de funcționarii incapabili înțeleagă prețul care plătim ideile tate în sertare, mîinile Întinse, grăbite să atingă gisca cu pene de aur prinsă cu truda altora, în speranța că vor rămîne lipiți acolo, sub numele arhicunoscut șl atît de drag lor : coautori. Să nu-i uităm, oricît de puțini ar fl, pe cei gata să spună, înainte de cît de cît splendorile nu merge !Ne este prea dragă neodihna generatoare de idei, avem prea multă nevoie de aceste idei ca să închidem ochii cind cineva a- tentează la oxigenul șl soarele din jurul lor.

să cu ui- De

a Înțelege ceva din mersului •

Neagu UDROIU

5

„Am găsit o moștenire intr-o pernă
9

AȘA „SE APĂRA" UN FLORAR ÎN FAȚA COMISIEI PENTRU CONTROLUL AVERILOR 
DOBÎNDITE ÎN MOD ILICITGetaxul cu nr. 9—B—6265 încearcă o manevră de „strecurare". Intenția insă nu scapă ochiului ager și începe o urmărire ca în filme. Echipajul oamenilor ordinii publice —circumscripția nr. 3 de miliție din Capitală — caută să nu piardă din vedere automobilul cu pricina care rulează pe strada animată. „Oare de ce a ocolit controlul de rutină al actelor conducătorilor auto ? Să fie vreun «intrus» la volan ? După felul cum se descurcă, n-ar părea. A- tunci ?“.în sfîrșit, epilogul firesc al cursei. în afară de sustragerea de la controlul actelor, totul părea în regulă. Pasagerul din spate — calm, aproape nepăsător. La picioarele lui. aruncată neglijent, o sacoșă de material plastic. „E a dv ?“ „Nici vorbă !“ catadicsește clientul să răspundă, stăruie totuși : „Eram grăbiți, șoferul. Plătesc gata". Mda... E controlat portbagajul. Aici o valiză diplomat nou-nouță. „Asta da. e a mea", recunoaște aproape agasat pasagerul din taxi și o deschide ostentativ, cu un simplu gest, înăuntru — nimic. „Da. totul părea in regulă. De ce, totuși ?...“ Sacoșa de material plastic zăcea mai departe, neluată în seamă, la locul ei. „Deci asta nu-i a dv ?“ „Nu... adică... să vedeți..." Lucrătorii de miliție caută să vadă mai bine. Și, In sacoșa jerpelită, descoperă o cutie înfășurată intr-un

O întrebare „De ce ?“ se justifică amenda și

ziar vechi. în cutie, presate, îndesate — valori C.E.C. în- sumînd aproape... jumătate milion. Pasagerul — Aurel Cristea, domiciliat în București. str. Mașina de Piine nr. 19, sectorul 2, de profesie decorator florar la întreprinderea horticolă „1 Mai" — își iese, în fine, din calmul afișat pînă atunci. La domiciliul său sînt ulterior găsite șl alte valori — 60 carnete C.E.C. cu depuneri de aproape un sfert de milion, numeroase bijuterii de aur și alte bunuri de preț. Dobîndite, cum ?Aici, în sfîrșit, se încheia o etapă din viata flo/arului. „Viață" ascunsă cu grijă de ochiul public. De opinia publică, îndreptățită să afle „secretul" acestor agoniseli peste măsură, care nu pot și n-au cum să aibă acoperire în munca cinstită. Astfel, clientul mult prea grăbit din getax a fost adus în fața comisiei pentru controlul averilor dobîndite în mod ilicit, pentru a explica de unde atîția bani. După o minuțioasă cercetare a probelor, comisia a reținut că nu poate fi justificată suma de 678 124 lei, oricît de „econom" ar fi fost cel în cauză.Aurel Cristea — ca toți cei aflați în postura lui — ar fi dat orice să fie scutit de întrebările stînjenitoare, fără răspuns. De genul : cum poți „economisi" a- proape 700 000 de lei cind, în ultimii zece ani, de pildă, venittfl lunar maxim, din munca ta, nu s-a ridicat

niciodată peste 2198 lei (după cum florarul însuși o probează, cu acte, în dosarul cauzei) 1 Sînt întrebări pe care toți cel ce muncesc și trăiesc cinstit și le pun firesc în fața manifestărilor de căpătuială, a practicilor ilicite — condamnate sever de legile noastre. Sînt întrebări izvorîte dintr-o dreaptă indignare față de cei, puțini la număr, care merg alături
anchetă socială

de efortul general de construcție — indivizi care încearcă să forțeze cu chei false portițele traiului ușor, de huzur, sfidînd munca și conduita exemplară a milioanelor de oameni.Cum răspunde acestor întrebări chiar și acum, în ceasul adevărului, florarul ce ducea un trai pe picior mare, care manevra sutele de mii cum ar mînui alții mărunțișul pentru tramvai ? „O parte dintre obiectele de valoare le am de la niște rude care au plecat în străinătate", se „justifică" el, fără să poată aduce nici o dovadă în această privință. „Unul dintre frigiderele găsite la mine (ca și alte obiecte, de altfel) e al unui cunoscut care mi l-a adus să i-1 repar", susține senin individul care se apropia de milion. Funcționa in casa lui, cumva, vreo cooperativă de reparat frigidere ? Nici pomeneală. Atunci ? Nici un „atunci" :

acesta e răspunsul și se consemnează I Mai departe este dreptul și îndatorirea instanței de judecată să decidă dacă ia sau nu în seamă asemenea „probe", și „argumente".Aici este necesară o paranteză : „piesa" pe care o joacă de regulă cei ajunși sub incidența Legii 18, „montarea" și „recuzita" la care recurg sînt extrem de diverse și, nu o dată, fri- zind hilarul. Am văzut, de pildă, pe unul care nu era in stare să justifice proveniența unor bunuri de sute de mii de lei înfățișîndu-se în fata completului de judecată în niște sandale purtate de cel puțin o generație, cu haine așa de ponosite încît mai, mai îl credeai ajuns la sapă de lemn. Dumitru lancu, despre care am mai scris, căruia o ho- tărîre judecătorească i-a confiscat o avere realizată pe căi ilicite — mai exact : prin speculă I — de aproape jumătate milion de lei, solicita de curînd instanței să-i aprobe un apărător din oficiu, avînd în vedere că posibilitățile sale materiale sînt atît de reduse încît, vezi doamne, i permite luxul unui avocat !Aurel Cristea, despre care este ancheta de fată, sub semnătură : în casă, nici o persoană nu fumează !“ Cu alte cuvinte : „Oameni buni, vedeți cum am agonisit cei aproape 700 000 de lei despre care se face atîta teva-

redusenu-și poate angajăriiflorarul vorba in declară „La noi.

tură ? Neazvîrlind banii pe... țigări, ca alții I Clar, nu ?“ L-am pofti pe „nevi- ciosul" florar să-și susțină „lecția" sa despre viața „cumpătată", pusă pe „economii" care l-au transformat într-un nabab. In fata unor muncitori care, pe statul de plată, cîștigă dublu sau triplu decît cîștiga „oficial" individul care face teoria chibritului... și a țigării și să le demonstreze pe viu cum poți cîștiga, în cîțiva ani, șapte sute de mii de lei, peste retribuție. Ne îndoim că s-ar încumeta la o atare... demonstrație.„Cînd a murit mama mea, zice florarul la ananghie, am găsit într-o pernă suma de... (rețineți !) 400 000 lei". Se întîmpla asta în Urmă cu ani. De ce n-a fost trecută în testament nirea din pernă" ? De ce n-a fost nici mai răspuns. Nu însă și pentru instanța de judecată. Căreia florarul în culpă i-a „servit" o și mai sfidătoare „dovadă" : „Mobila, covoarele persane, brățara de aur etc., bunuri evaluate la circa 120 000 lei, le-am moștenit (altă moștenire! — n.n.) de la o mătușă". Posibil. Dar se cere, spre a se vedea negru pe alb. testamentul. Care, aflat la dosar, menționează că invocată i-a lăsat moștenire lui A. mod expres, numai de concesiune asupra unul loc de veci situat în cimitirul Colentina...".

„moște- Mister. declarată apoi ? Greu de

testa- la gomă tușa drept C. „in dreptul

latâ doar o parte din „agoniseala" florarului Aurel Cris- 
tea, despre care este vorba în ancheta de fațâ. Comi
sia pentru controlul averilor dobîndite în mod Ilicit a 
reținut câ florarul în cauză nu poate justifica bunuri 
șl valori ce se ridică la suma de 678124 lei, oricit 

de... cumpătat s-ar fi gospodăritDar mai este oare cazul să ne mirăm în fata unor astfel de „apărări" ? Setea nemăsurată de cîștig. căpătuiala generează la asemenea oameni mentalități și comportări aberante, străine moralei noastre. îi face sclavii poftelor niciodată Împlinite. Cu cît smulg mai mult, cu atît ar dori să mai smulgă. Lăcomia fără scrupule a avut totdeauna drept corolar pierderea cri-

teriilor morale, dezumanizarea.Nu, nu-i loc de mirare aici, ci de acțiune fermă, intolerantă, promptă. în spiritul legilor și al normelor cuprinse în Codul etic. împlinind firesc Ideea justițiară — pe care orlnduirea noastră a așezat-o pe frontispiciul său — de echitate, de trai prin muncă cinstită.
Iile TANASACHB
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. ^S..“pXe, Cu mai multă energie 
ÎMPOTRIVA risipei de energie

Stop risipei de energie și combustibil ! Să gospodărim judicios 
fiecare sursă de energie, să gospodărim cu randament maxim fiecare 
kilowatt-oră ! Sînt imperative ale dezvoltării noastre economice, în pre
zent și în perspectivă, sînt cerințe fundamentale ale înfăptuirii progra
melor îndrăznețe pe care ni le-am propus.

Viața demonstrează că economisirea, spiritul gospodăresc în admi
nistrarea resurselor energetice constituie un imens izvor de progres 
economic ; a devenit notorie expresia că una din cele mai importante 
surse de energie o constituie economisirea.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul partid, 
toți cetățenii patriei noastre, întregul popor trebuie să acționeze în 
deplină cunoștință a faptului că înflorirea continuă a societății socialiste, 
creșterea forței economice a României, asigurarea prosperității ei depind 
în momentul de față, în mod hotărîtor, de gospodărirea judicioasă, cît 
mai economică, a mijloacelor materiale de care dispunem I Pentru 
aceasta să punem în valoare întreaga noastră pricepere, inventivitate, 
spiritul gospodăresc !

...pentru cei economi

l

sini cu iste k pretds 
UN KIUIWATT-RRA ?

PRODUCEREA LUI NECESITĂ:

• 1,5 kg lignit sau
• 280 g păcură sau
• 0,32 mc gaz metan

UN kWh

DE ENERGIE

ELECTRICĂ ESTE

CONSUMAT DE:

• un bec de 100 W 
care arde timp de 
10 ore

• un strung care 
funcționează 10 
minute

• un război de țe
sut care funcțio
nează 20 de mi
nute

10 minute

20 de minute

IAR CU UN SINGUR KILOWATT-ORĂ

SE POT OBȚINE:

• 1,3 kg alumină sau
• 1,5 kg oțel în cuptoare electrice sau
• 25 kg fontă brută de furnal sau
• 7 kg îngrășăminte complexe sau
• 10 kg ciment sau
• 6 kg paste făinoase sau
• 1,5 mp țesături finite din iînă

TEHNOLOGII ÎNAINTATE = RESURSE 

ENERGETICE IHUTATE
• Oțelul de convertizor necesită mai puțină energie, 

lată de ce producția de oțel de convertizor va prezenta, în 
anul 1980, 53 la sută din producția totală de oțel a țării, 
în timp ce oțelul elaborat în cuptoarele Siemens-Martin va 
reprezenta mai puțin de 30 la sută ;
• Consumurile la turnarea continuă sînt mai mici, față de 

turnarea discontinuă, cu 80 la sută la combustibil și cu 65 
la sută la energia electrică;
• Consumul de combustibil la fabricarea cimentului pe 

linii moderne de 3 000 tone, 24 ore este, în cazul proce
deului uscat, cu 25 la sută mai mic, față de procedeul umed;
• Becul cu fir incandescent produce: la un watt — 

10—23 lucși ;
• Becul cu mercur : 42—63 lucși ;
• Lampa fluorescentă : 55—83 lucși ;
• Lampa cu vapori de sodiu (echivalentă cu 3 lămpi cu 

mercur sau 6 lămpi cu fir incandescent) : 77—140 lucși ;
• O lampă cu vapori multipli de 100 W dă tot atîta 

lumină cît 4 becuri cu fir incandescent de 100 W.

A fi printre Masi, da. DAR NU LA CONSUMURI!
Consumul de energie 

la 1000 dolari venit național

Țara kg combustibil
convențional

ROMÂNIA 3 000
R.S. CEHOSLOVACĂ 1 930
SUEDIA 1 260
ITALIA 1 230
R. F. GERMANIA 1 200

Consumul de energie 
pe locuitor

Țara kg In echivalent 
huilă

ROMÂNIA 3 629
AUSTRIA 3 600
ITALIA 3012

Consumul de energie
în producția de oțel

Țara kWh/tonă

ROMÂNIA 732
S.U.A. 550
JAPONIA 525

In restaurantul pustiu, un 
singur consumator: risipa

Resursele energetice devin 
tot mai scumpe...

EVOLUȚIA PRETURILOR 
MONDIALE LA PETROL

•) in preajma reuniunii O.P.E.C., luări de poziție 
ale reprezentanților unor state membre preconi
zează sporiri ale prețului petrolului, în 1979. 
între 4—SO0,1»-

La soare te mai poți uita, 
dar la tavan-ba

Este trecut de miezul nopții, iar Io mesele restaurantului „Primăvara" din Capitalâ nu se mai atlâ 
nici un client. S-a instalat, in schimb, un alt consumator: risipa. Căreia îi este servită, ca meniu, lumina 
a 40 de becuri... (Fotografia din stingă).

De ce diferite unități de alimentație publică trebuie să țină consumatorii în baia stridentă a zeci de 
becuri sau tuburi fluorescente — ca proiectoarele la turnarea de filme ?! De ce nu se apreciază farmecul 
unor lumini „tamisate", al unor veioze discrete, al becurilor de putere mică — așa cum se face prin alte 
părți? Comerțul n-ar pierde cîtuși de puțin. Ca intr-o concurență ieftină, care ne costă insă scump, lucru
rile se repetă aidoma la magazinul „Modern" din strada Bogdan Petriceicu Hasdeu. La ora 23,30 ard cu 
întreaga putere de care sînt capabile toate cele 26 (!) de lămpi fixate pe tavanul încăperii... (Fotografia 
din dreapta).

• Brigada lui Eugen Voicu de la întreprinderea minieră Petrila 
a extras, suplimentar, o cantitate de cărbune cu ajutorul căreia 
termocentrala de la Mintia ar putea să producă peste plan nouă 
milioane kilowați-oră. Să tot ai asemenea ortaci! • A fost livrat 
sistemului energetic național cel de-al 160-lea milion kilowatt-oră 
din energia electrică produsă în hidrocentralele de pe Bistrița. 
Cifra rotundă încheie sarcinile bistrițenilor pe primii trei ani ai 
cincinalului. Energia ce ne-o vor trimite de acum încolo poartă 
„eticheta" 1979. • Noi „stele" la „Steaua electrică" Fieni; au 
fost asimilate în fabricație lămpile electrice cu halogeni, precum 
și lămpi de proiecție pentru cinematografie, care sperăm să-și 
arate priceperea în reducerea consumului de energie. • Cînd 
mintea este pusă la treabă : pînă nu demult, coaja de lemn mă- 
runțită, deșeu tehnologic la Combinatul de celuloză și hîrtie Dej, 
se arunca; o instalație originală pusă recent în funcțiune per
mite utilizarea acesteia cu foloase deosebite. Ca să fie aruncată 
la gunoi, coaja de lemn înghițea anual 3,5 milioane lei. „Pusă pe 
foc" economisește 11 000 tone de combustibil. • Județele lași șl 
Vaslui, știe orice școlar din clasa I, stau alături pe harta țării. 
Ce putem spune noi în plus este faptul că cele două județe sint 
mînă în mînă și cînd e vorba de folosirea gospodărească a ener
giei electrice. Cunoaștem și rezultatul acestui fel de a gîndi și 
acționa : de la începutul anului s-au economisit 34 milioane kilo
wați-oră. Spre binele lor și al economiei țării. • O informație 
care ne obligă să privim dincolo de vestimentația el pur tehnica : 
gradul de echipare cu motoare Diesel a autovehiculelor româ
nești depășește în prezent 80—85 la sută din producția Internă 
de autocamioane, autobuze, tractoare, autoutilitare. Soluția ca 
atare reprezintă o pîrghie importantă de economisire a combusti
bilului. • Am scris, nu o dată, cu plăcere, despre depășirile de 
plan ale hunedorenilor. Scriem de această dată despre o neînca- 
drare în plan a colectivelor muncitorești din |udețul Hunedoara : 
situarea cu 29 milioane kWh sub nivelul prevăzut al consumului 
de energie electrică. Scriem, mărturisim, cu aceeași plăcere I 
Aplaudăm asemenea... încălcări ale planului I

CIT SINTEM RE CBSPOOflRI 
IN PROPRIA GOSPODARE?

O SINGURĂ ORĂ pe zi dacă suprimăm consu* 
mul cașnic, punem la dispoziția economiei n aV?' 
nale o cantitate de energie capabilă să produ ’C&

• 121 500 TONE OȚEL
• 567 000 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

COMPLEXE
• 486 000 TONE PASTE FĂINOASE
SA REȚINEM :
RENUNȚÎND LA BECURILE DE 100 W ale 

lustrei din sufragerie, punînd în locul lor becuri 
de 60 W asigurăm într-un an, în propria locuință :
• o economie de energie electrică de 240 kWh
• o economie financiară de 120 lei pentru familie.

CONTRASTE... la contor

Ciupercile energofageDe regulă, ciupercile se împart în comestibile și otrăvitoare. Mai puțin se știe insă că există, pe lingă cele amintite, și ciuperci... energofage. Adică mîncătoare de energie electrică.Dacă nu credeți, vizitați Combinatul chimic Rm. Vîlcea. Pentru a le recunoaște, precizăm că ciupercile energofage se prezintă sub forma unor

...barăci răsărite ca ...ciupercile după ploaie. In ele își are sediul lotul II al Șantierului de construcții- montaj și reparații-in- stalații chimice Govora. Cit e ziua de lungă, in fiecare baracă, In fiecare birou ard becurile șigsfîrîie reșouri- le de... mama focului. Ard, dar de plătit nu plătesc risipitorii, ci combinatul, care a acceptat racordarea ciu

percilor parazite la rețeaua energetică proprie. Cu motivația că „balta are destul pește" — ca să folosim expresia șefului de lot (ceea ce ar însemna că normele de energie ale combinatului ar fi destul de largi). Curios că pînă azi nu s-a făcut lumină in această direcție, deși ard atitea becuri... (Ion Stanciu).
Megawații și... pantofii...Ce ați zice de o asemenea situație :— Pantofi bărbătești aveți ?—„Este !“— O pereche nr. 40 vă rog !...Din spatele tejghelei își face apariția cutia bine cunoscută, pe care stă scris cu creionul, mare, să se vadă de departe : 40.— Scuzați. Mi-ați dat doi pantofi diferiți : pe unul scrie 35, pe

altul 45. N-ați înțeles.— Nu-i nici o eroare : primim produse de la două fabrici, una face doar numere mici, alta doar numere mari. Puneți alături și împărți ți la doi. Media statistică dă exact ce ne-ați cerut....Cam așa stau lucrurile cu anvelopele. Cei de la „Victoria" Florești consumă 750 MWh/mia de tone. Cei de la „Danubiana" bat către 1 400 MWh/mia

de tone. Pe „cutia" comună a consumurilor in primele trei trimestre ale anului scrie mare, să se vadă de departe, să vadă toată lumea : 1101,6 MWh !înseamnă că preocuparea pentru economisirea energiei merge bine la centrala respectivă. Merge atit de bine, de parcă ar fi încălțată cu doi pantofi cu numere diferite.
Șah și mat! — risipeiEste bine cunoscut că jocul de șah se practică și prin corespondență. Un fel de întrecere, tot prin corespondență, par a fi inventat și unii consumatori de energie electrică. Regula e aceeași: o mutare unul, o mutare celălalt. Depășești tu consumul planificat, fac și eu la fel. Ia unul o piesă, celălalt

țintește una ca valoare și mai mare.Iată și cîțiva parteneri la „turneul lunii octombrie" : a depășit întreprinderea de legume și fructe Buftea consumurile cu 84 la sută? Sinonima sa din Giurgiu a plusat fără să clipească : 114,29 la sută... în altă parte de țară : C.C.F. Drobe- ta-Turnu Severin — 29.07 la sută și replica

— întreprinderea de legume și fructe Calafat — 97,5 la sută. La Botoșani : întreprinderea „Moldova" — 23.07 la sută, fabrica de lapte praf — 44,12.Nu se știe cine este cîștigător în acest joc— se știe numai cine pierde : economia națională. Așa încît se așteaptă O mutare energică și precisă — de șah și mat 1 Risipei !
Pagină realizată de Neagu UDROIU
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ICOMORI DE ARTA ÎN MUZEUL < ■

Creații inestimabile 
ale geniului popular

Tncă din secolul trecut slnt cunoscute prestigioase nume de colecționari in domeniul artei populare, patriot înflăcărați care considerau etnografia și arta populară, folclorul și limba drept elemente fundamentale ale culturii tradiționale. Această acțiune de colecționare. dusă decenii de-a rin» dul. este ilustrată — pe lingă multi alții — de exemplu. de nume ca G. Barițiu, I. Ștefureac, I. Burada sau colonelul Papazoglu ale cărui valori de artă populară adunate mulți ani de-a rindul. au pus — începind cu anul 1874 — bazele colecțiilor actualului Muzeu al satului și de artă populară. Insă abia in zilele noastre s»a dat atenția cuvenită acestor predecesori, cit și mișcării de dezvoltare a muzeografiei etnografice și de artă populară. Dar este cu totul firesc ca și orice alt autentic și mare iubitor de artă — chiar ne- Inițiat in tainele etnografiei — să integreze colecțiilor sale — uneori foarte variate —’ șl valorile de înaltă calitate ale creației artistice populare tradiționale.Faptul acesta este ilustrat de prezenta masivă și reprezentativă a artei noastre populare — pe lingă excepționale creații de artă românească și universală — in Muzeul colecțiilor de artă, prestigioasă instituție, nouă ctitorie culturală a președintelui Nicolae Ceaușescu.Aproape in fiecare din cele 13 colecții prezente in acest palat al „conștiinței Civice și artistice" găsim valoroase opere de artă populară,Ne vom opri Insă asupra unor piese mal importante, asupra unor colecții mai complete, mat semnificative.Prin earaeterul ei specific, pictura pe sticlă — unul din genurile majore ale artei noastre populare — a fost poate mal apropiată,, mai accesibilă marilor iubitori ai artei. Aceasta explică probabil și prezența ei importantă in multe colecții și îndeosebi la Gara-

beț Avakian. George Opres- cu. Beatrice și Hrandt Avakian. Precum sint foarte frumoasele piese de Sebeș în verde, argint și coral din colecția de peste 50 de picturi pe sticlă — din diferite centre ale Transilvaniei — a lui Garabet Avakian, care mai posedă și un prețios Matei Purcaru al Țimforei, cit și o valoroasă reprezentare a temei ..Adam și Eva". Colecția George Opreșcu cuprinde și o serie de picturi pe sticlă din Tara Oltului (Arpaș. Cîrțlșoara, Făgăraș), care, prin cromatica vie și compoziția stufoasă. amintesc de picturile lui Țuculescu.Valențe picturale evidențiază si scoarțele popu
lare românești. Ele slnt reprezentate in varietatea lor zonală, integrată stilului unitar al artei noastre populare In diferitele colecții. Remarcabile sint scoarțele oltenești, alese la gherghef vertical, cu ornamente florale, zoomorfe și chiar antropomorfe, in linii unduite, cu o Îndrăzneață, dar armonizată paletă cromatică, din colecțiile George Opreșcu. Elena șl dr. Iosif N. Dona, Beatrice șl Hrandt Avakian. O splendidă scoarță moldovenească cu elemente zoomorfe și „arborele vieții" strălucește bine armonizată în ansamblul colecției Iosif Iser. Un exemplar deosebit îl constituie și o scoarță din Maramureș, din colecția de artă comparată Alexandra și Barbu Slătineanu.Un alt gen al artei noastre populare, bine reprezentat în majoritatea colecțiilor, 11 constituie ceramica. Este pusă la loc de cinste ceramica de Vama (Oaș), cu vigoarea sa cromatică și ornamentală, delicata șl rafinata ceramică de Hurez, ceramica plină de haz tematic. inspirată de cărțile populare, din Oboga, grațioasele cancee românești, săsești, maghiare din sudul Transilvaniei, prețioasa ceramică in arabescuri verzi a Tirgului Lăpuș sau aceea de o deosebită valoare or

namentală de pe valea Izei, ca șl elegantele cancee șl blide săsești eu fine grafii ornamentale florale sau avimorfe zgrafita- te pe fondul albastru cobalt, pe lingă chipurile masive de Curtea de Argeș sau ceramica de străveche tradiție dacică și romană in forme pure, clasice, ca urcioa- rele negre de Marginea sau roșii si albe din Bihor. Remarcabile sint si plăcile de sobă, „cahlele", din care citeva excepționale (un e» xemplar micamat din sec. XVII) In colecția Slăti- neanu.Pe lingă aceste creații populare se mai remarcă și crestături In lemn (lăzi de zestre, furci de tors, linguri, ploști) in colecțiile Opreșcu și Slătineanu, o prea frumoasă și evocatoare cobză în colecția Iser, precum șl piese de port (cămăși din Bucovina, vllnic de Mehedinți, pieptar din Banat) In colecția Slătineanu.Dintre toate, colecțiile G. Opreșcu și Slătineanu sînt cele mai bogate și variate In valori ale artei populare. Faptul este șl explicabil, știind că G. Opreșcu a fost promotorul teoriei șl istoriei artei noastre populare (reflectate și în lucrarea sa fundamentală „Arta țăranului român"), iar Barbu Slătineanu, cel care a pus bazele cercetării științifice a ceramicii românești, prin lucrările sale de mare ținută și bună documentare.Muzeul colecțiilor de artă va stimula, desigur, prin statutul și funcția sa. noi și noi alți colecționari, care să se integreze celor ce se văd acum cinstiți In această nouă instituție. Și. in felul acesta, și capodopere ale artei populare românești tradiționale, ale geniului poporului, adunate cu drag și trudă, sînt redate întregului popor in lăcașul celui mal tlnăr muzeu al țării.
Dr. Tancred 
BANATEANU

LA TEATRUL DIN BAIA MARE

EVOCARE DRAMATICĂ A LUPTEI 
MASELOR POPULARE PENTRU UNIREîn pragul aniversării unui moment crucial din istoria patriei noastre, acela al Unirii Transilvaniei cu România. Teatrul dramatic din Bala Mare a pus jn scenă, in premieră absolută, un spectacol emoționant cu piesa „Vasile Lucaciu" de Ban Tărchilă. Ideea călăuzitoare pe care o slujește textul, la a cărui vitalitate scenică au contribuit in mare măsură regizorul Ion Ieremia, scenograful Dragoș Georgescu și colectivul de interpret!, este aceea că în marile bătălii sociale și naționale. din rindul maselor largi populare s-au ridicat mii de luptători revoluționari, militanți și conducători politici de seamă.Despre conținutul și semnificația acestei lucrări autorul ei ne-a spus : „Vasile Lucaciu este numai un personaj din piesă, fiu de țărani din Transilvania. obișnuit să asculte țăranii șl să fie ascultat de ei ; consider că personajul principal al piesei îl constituie masele largi populare

care au luptat și au înfăptuit Unirea Transilvaniei cu România. Personalitățile acelui timp istoric cu rezonanță adîncă în conștiința neamului nostru sint o emanație directă și firească a maselor populare. minți luminate de conștiința tuturor celor care doreau împlinirea
marelui ideal social și național de la 1918“.Opțiunea teatrului băimărean pentru această piesă este argumentată astfel de directorul acestuia, loan Igna : „Aducînd in scenă evenimente istorice cunoscute și un erou pe care epoca. îndeosebi cea premergătoare actului de la 1 Decembrie 1918, îl supranumise -Leul de la Șișești», piesa pune în valoare contribuția importantă a maselor populare din această 'parte a țării la înfăptuirea Unirii. Există in spectacol momente de intensitate

remarcabilă a emoției artistice generate de o adîncă și șemnificativă înțelegere, in spirit contemporan, a evenimentelor de acum 60 de ani".La această deschidere de sens contribuie în mod substanțial și creația regizorală a Iui Ion Ieremia, care ne-a spus : „Toate mijloacele de care am dispus am încercat să le subordonez ideii că Vasile Lucaciu a fost un mare om politic, un eminent activist al Unirii și unul dintre martirii neamului nostru".Spectatorului 1 se Înfățișează, in interpretarea actorului Ion Săsăran, un Lucaciu interiorizat și cumpătat, de o vigoare morală exemplară, in ființa lui adunindu-se parcă întreaga forță a patriotismului și credinței în adevăr și dreptate a tuturor celor care aspirau și luptau pentru unitatea națională. La primul ei rol, interpretat după absolvirea I.A.T.C., tînăra Magdalena Cemat constituie o plăcută surpriză în personajul Paulina, soția eroului, dezvăluind reale resurse actoricești șl știința de a da adîncimi șl nuanțe jocului sce

nic. în celelalte roluri șl-au adus contribuția la reușita spectacolului actorii Virgil Fătu, Teofil Turturică, Aurel Mazilu, Gheorghe Laza- rovlci, Radu Dimitriu, Vasile Con- stantinescu. Mircea Graur. Simon 
Salcă și Ioan Nagy.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scîntell”

Sezonul rece, alimentația 
și rezistența organismuluiîn mediul obișnuit de viată organismul este înconjurat de numeroși agenți patogeni Infecțioși (microbi, virusuri) care, în anumite împrejurări, pot declanșa boli. Deși condițiile de mediu sînt aceleași pentru toți cei ce lucrează într-o colectivitate (loc de muncă, școală etc.), numai unele persoane se îmbolnăvesc și anume cele care au rezistenta organismului mai scăzută, în acea perioadă, față de atacul agenților patogeni. Care sint factorii în măsură să ridice ca- f'aci ta tea de apărare a organismului ? ntrebarea am adresat-o tovarășului dr. Nicolae Oprean, medic primar, directorul Spitalului clinic de boli contagioase din Cluj-Napoca.— La ineeputul sezonului rece Își fac apariția, la noi ca și în alte țări, o serie de boli favorizate de condițiile de climă, de agenți patogeni specifici (virusuri și bacterii). Dintre ele cele mai frecvente sînt: guturaiul cauzat de virusuri, infecțiile respiratorii acute streptococice șivirusale, angine, laringite, bronșite, bronhopneumonii și pneumonii. Există apoi numeroase infecții acute de tip gripal sau paragripal și suferințe ale căilor respiratorii, generate de virusuri, de altfel bine studiate și cunoscute de specialiști. Sigur. In afara acestora pot să apară și alte îmbolnăviri, dar In cele ce urmează ne vom referi mai ales la afecțiunile

că In zonele unde există foamete sau în condiții de supraalimentație. frecvența bolilor infeețioase este mai mare, fapt explicat prin aceea că un dezechilibru alimentar pregătește terenul pentru a fi mai ușor recepționate bolile infecțioase.O alimentație necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ, lipsa unor săruri minerale ori a unui șir de vitamine contribuie la diminuarea rezistenței •organismului față de infecții, indiferent de natura agentului patogen șl de sezonalitatea bolilor. Este un fapt demonstrat că organismele persoanelor cu un plus ponderal se apără mai greu de infecții, metabolismul lor nu este capabil să răspundă adecvat momentelor importante cînd organismul are nevoie șă își fabrice anticorpii protectori (în condiții de infecții, de contagiune. de pildă). Un regim alimentar deficitar în vitamina A (denumită și vitamina antilnfec- țioasă) favorizează o serie de boli,după <mm acele regimuri alimentare lipsite de vitamina C ori de vitaminele din complexul B slăbesc rezistenta căilor respiratorii, a tegumentelor și a vaselor capilare și le fac mai vulnerabile față de agenții infecțioși și toxinele acestora.— Reținem recomandarea ea ali
mentația să fia echilibrată. In ce 
sens ?
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Gavrilă, 
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In fiecare dimineață, la a- 
ceeași oră, zece pensionari din 
Focșani își dau Intllnire pe alei
le complexului sportiv din lo
calitate. Cei zece și-au întocmit 
un program original de activi
tate sportivă, după... puterile, 
aptitudinile și dorințele fie
căruia, Dar au și puncte comu
ne. Mai intîi, cei zece fac o 
plimbare (pentru încălzire), după 
care trec la alergări ușoare. A- poi încing o „miuță de fotbal" 
la sală. Pentru.,, relaxare — 
poate nu vă vine să credeți — 
dar cei zece se întrec la sărituri 
în lungime. Dar ceea ce stir- 
nește mai mult fi mai mult 
curiozitatea privitorilor este în
trecerea la... haltere. Tot după 
puteri. Despre „sustrageri" de 
la program, nici vorbă ! Și a- 
ceasta, pentru că Simion Ga- 
vrilă, In virstă de 93 de ani, 
conducătorul grupului, n-ar în
gădui acest lucru nici celui mai 
tinăr membru al formației, 
care are numai 70 de ani!

Pasiune
Poșta de ieri ne-a adus un 

colet in care am găsit mai 
mulți știuleți de porumb, înso
țiți de următoarea explicație t 
„Mă numesc Gheorghe Buruia
nă, slnt din comuna Virlezi, ju
dețul Galați, Și eu slnt un pa
sionat al hibridărilor. Ca să vă 
convingeți, v-am trimis acești 
știuleți, fiecare avind boabe cu 
trei culori diferite : galbene
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(care provin de la un porumb ■ 
normal), negre și albe (ultime
le două culori provin de la ■

I

amintite pînă aici.Organismul uman se apără prln- tr-o serie de mijloace șl mecanisme care, toate la un loc, ti conferă acea calitate denumită rezistentă sau imunitate naturală față de infecții. Progresele științelor medicale oferă in prezent tot mai multe posibilități da întărire, de stimulare sau de reactivare a rezistentei organismului prin- tr-o serie de seruri, vaccinuri și alte produse biologice.
— In ce situații rezistența organis

mului slăbește și, ca urmare, se pro
duce îmbolnăvirea 7— Rezistenta naturală a organismului este optimă în anumite condiții de viață, de alimentație, de igienă și de călire prin mijloace naturale. De fapt, totalitatea eforturilor ce se fac pentru protecția mediului fizic extern, pentru curmarea abuzului de medicamente (sedative, tranchilizante, diferite toxice, antibiotice), de băuturi alcoolice, a fumatului converg spre eliminarea factorilor nocivi care favorizează apariția bolii și spre stimularea funcțiilor tuturor sistemelor de apărare ale organismului.

Ce rol revine alimentației pen
tru creșterea rezistenței organis
mului ?— Alimentația constituie o cale Importantă pentru creșterea rezistenței, deoarece organismul, prin complicate mecanisme metabolice, își reînnoiește celulele și își „fabrică" din alimentele consumate toate elementele de apărare împotriva agenților patogeni. Statistici din diferite țări arată

— Voi Încep» cu un exemplu. Unii oameni au obiceiul de a consuma in sezonul rece cantități mult mai mari de carne șl produse din carne, slănină afumată șl alte grăsimi, în comparație cu consumul de legume, fructe, zarzavaturi și produse lactate. Astfel de excese, dezechilibrul alimentației în ce privește principiile nutritive au consecințe negative asupra rezistenței organismului.Un regim alimentar echilibrat în proteine superioare, în zaharuri și grăsimi (în special de origine vegetală), în legume și fructe asigură organismului materia primă pentru formarea anticorpilor și a altor factori necesari apărării lui. De aceea, in sezonul rece este recomandabil să se consume miere, lapte și derivatele acestuia, carne de pasăre, proteine de origine vegetală care se găsesc In fasole, linte, mazăre. Legumele. zarzavaturile, fructele proaspete. mai ales sub formă de crudități, asigură fibrele celulozice, vitaminele și elementele minerale necesare, scutindu-ne să mai apelăm la o serie de produse medicamentoase de sinteză.Desigur, este util să cunoaștem aceste principii de alimentație echilibrată rațională, dar mai ales este necesar să le aplicăm în mod constant, cu atît mal mult în sezonul rece cînd trebuie să asigurăm buna funcționare a tuturor mecanismelor de apărare a organismului.
Convorbire consemnata de
Elena MLANTU
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(nu fabula I) 
cu nutrii

La data de 2 februarie a.c„ Andreescu Gh., proprietarul imobilului din str. Bal- dovin Pîrcălabul nr. 3 (ultra-central, cum se zice) și Miron Monica „domiciliată în București", au bătut palma și au semnat un contract de închiriere pe timp de un an. Obiectul lui — o porțiune de pivniță de 15 mp contra unei chirii de 105 lei lunar. Peste numai trei luni proprietarul introducea acțiune de anulare a înțelegerii survenite. Motiv : „pirita în mod abuziv a schimbat destinația firească a încăperii in grajd sau menajerie, pentru creșterea unui număr mare de animale rozătoare, care fac murdărie și emană un miros de insupor- tat" (sic !).Instanțele de judecată au respins acțiunea proprietarului. S-a reținut că el știa foarte bine, la data încheierii contractului, care este scopul chiriașei, că ea nu solicită pivnița nici pentru varză acră, nici ca să-și țină bicicleta. Și s-a mai reținut că pe originalul actului exista un aviz al circumscripției sanitar-veterinare nr. 7 ; „Spațiul de închiriat corespunde preved. Dec. 650/969 C.P.M.B. privind creșterea animalelor (nutrii) “.Curiozitatea ne-a făcut să citim și noi Decizia Consiliului popular al municipiului București nr. 650 din 29 august 1969, dar n-am reușit să găsim nici un cuvințel despre nutrii. Prin amintitul act Capitala e împărțită în 4 zone concentrice ; în zona Intîi (a cărei limită se află la 50—100 de metri de crescătoria Monicăi Miron) nu e permisă decît creșterea ciinilor și pisicilor, în zona a Il-a, dacă se întrunesc anumite condiții, sînt admise pînă la 15 păsări și abia începînd cu zona a III-a (care nu in

teresează speța) Intră în discuție porcinele, bovinele, cabalinele și ovinele. Dar „nutri- nele" nu sînt prevăzute.Așadar : ori medicul veterinar n-a cunoscut decizia pe care e pus să o aplice, ori actul normativ a rămas în urma vieții. La prima vedere se poate reproșa celui ce a dat avizul că n-avea dreptul să ajusteze cu de la sine putere un act normativ fie și depășit de vreme. Așa este, dai- nici nu se poate face abstracție că, interpretînd ad-literam decizia, pe strada Buzești n-ai avea voie să ții o colivie cu canari și nici pe Popa Tatu un acvariu cu pești exotici. Iată de ce s-ar cere reactualizată decizia amintită, cu atît mai mult cu cit șl gradul de urbanizare a sporit considerabil in ultimul deceniu.
N-așteptați ca 

obrazul necinstei 
sâ roseascâ

Timp de 20 de ani șl 6 luni Mocofan Eraclie a trăit blindîndu-și obrazul și conștiința cu vorbe goale, Iar dosarul profesional cu acte false. O asemenea longevitate ar fi surprinzătoare la orice om și cu atît mai mult la unul a cărui funcție trebuie să fi constituit un exemplu de eficiență, modestie, chibzuință gospodărească față de avutul obștesc. în ziua de 28 martie 1947, M. E. s-a încadrat la Regionala C.F.R. București. Nu știm pe ce căi s-a făcut remarcat, cert e că, în vara anului 1956, începe să ocupe posturi pentru care nu mai era îndreptățit. Folosea pentru aceasta două acte false, plastografiate, pe care și le procurase cu ani în urmă, în împrejurări și pe căi diferite.Poate s-o fi descurcat ca revizor contabil, dar faptul că acest ins descoperea nereguli în gestiunile altora, in timp ce neregula lui producea un prejudiciu perpetuu (remune

rația necuvenită) exclude din discuție orice merite. Poate că părea exigent ca șef de birou, apoi ca șef de serviciu, dar faptul că se arăta exigent cu alții, în timp ce față de el însuși nu dovedea cea mai mică autoexigență îi anulează potențialele calități de șef. Poate că avea fler în munca de cadre (ca director de personal, cum devenise la un moment dat) dar aspectul că el însuși se menținea datorită ipocriziei alungă orice început de încredere in rezultatele activității sale. Considerente asemănătoare amendează aspru din punct de vedere moral și activitatea desfășurată de Mocofan Eraclie pe treptele superioare pe care reușise să se cocoațe in direcția regională : director economic și, la urmă, contabil șef. în această ultimă funcție, ascensiunea lui a fost oprită, falsurile descoperite, iar M. E. a ajuns inculpat.Prin condamnarea sa la 3 ani și 6 luni Închisoare (pedeapsă grațiată) și obligarea la circa 55 000 de lei despăgubiri (diferență de salariu Încasată pe nedrept) șl cu trecerea lui de la o remunerație de 5 035 lei la una de 1785 lei lunar, cazul putea fi Încheiat. Dar nici n-a trecut bine pe lingă boxă și... a chemat el in judecată direcția regională. N-apucase să plătească un ban din toată datoria stabilită și a reclamat el mii și mii de lei. Nu numai fără drept, ci cu maximă nerușinare. A pretins nici mai mult nici mai puțin decît gratificație pentru ultimul an de înșelătorie, iar concediul medical, în care dispăruse în timpul anchetei, a cerut să-i fie onorat după funcția de dinainte, nu după aceea în care a fost coborit. Bineînțeles, nici noua șmecherie ticluită de M. E. „n-a ținut".
Testamentul 

și... sentimentele
Un proces mai rar. Se cere anularea unui testament. De-o parte și de alta, avocați cu mare experiență își întind capcanele

probelor, Împletesc mătasea argumentelor, încrucișează spadele verbului. E valabil sau nu actul de moștenire ? Reprezintă sau nu voința defunctului ? Se cuvine să-l moștenească fratele și cumnata, ori fiul și fiica? în afara semnificației succesorale pro- priu-zise, o moștenire constituie expresia unei afecțiuni. Ea se justifică prin legături de muncă și Întrajutorare, ca între rude, constă în bunuri importante pentru valoarea lor dar și ca amintiri ale trecerii prin lume a cuiva drag și apropiat. în procesul moștenirii lăsate de Mihăilă Tudor din comuna Voluntari apare însă o cu totul altă față a raporturilor cu pretendenții la moștenire. Astfel :Septembrie 1975 — Mihăilă Tudor, pensionat medical, e bătut măr de fiul său, Mihăilă Marin. Acesta se va apăra că nu el l-a lovit, ci taică-său însuși s-a tăvălit prin curte, rănindu-se de bună voie.Aprilie 1977 — M. T., grav bolnav, se internează lntr-un spital de specialitate.16 mal — starea sănătății rămîne gravă. Dar după numai patru zile, in plină criză, apare o primă cerere de externare din partea fratelui bolnavului (frate cu care fusese certat 20 de ani). împotriva opunerii categorice a medicilor, se face externarea din spitalul specializat din Capitală, pacientul fiind transportat la spitalul din... Leordeni, Argeș. Discuții cu medicii de aici, surclasați de diagnostic. Fratele și cumnata lasă bolnavul la intrarea în spital, pe targă, și dispar.22 mai, dimineața — La notariatul din Pitești se Întocmește un testament cu toate formulele sacramentale ; „Las fratelui meu, Mihăilă Ion, domiciliat în comuna Leordeni, să stăpînească în deplină proprietate și posesie întreaga avere mobilă și imobilă ce se va găsi In patrimoniul meu...".Aceeași zi, mal spre prinz — fiind duminică, 1a Leordeni ca la orice alt spital neamurile și prietenii vin la bolnavi cu portocale, cu compoturi, cu flori Rudele bolnavului Mihăilă Tudor vin cu notarul. „Arăt

că am luat cunoștință de dispozițiile codului civil privitoare la rezerva legală și cotitatea disponibilă. Legatarul meu va ridica toate drepturile bănești ce mi se cuvin". Deși știa carte, de bine ce se simțea și de atent ce asimilase doctele formule, M. T. pune sau i se pune degetul. Semn că a luat cunoștință de dispozițiile codului civil și e de acord ca legatarul...24 mai — testamentul intră In vigoare.26 iulie — începe să se manifeste dezacordul dintre rude. Ei se pornesc să-și dovedească fiecare dragostea. Și trag și trag de argumente. Iar dragostea le apare tot mai mult la iveală. Ciudata și anacronica dragoste de avere.
Din caietul 
grefierului

„Cele de mai sus le probez cu :
— 126 scrisori trimise de reclamantă 

subsemnatului.
— 421 scrisori expediate de subsemnatul 

reclamantei.
Numărul total al scrisorilor este de... 547.
Numărul zilelor calendaristice aferent 

schimbului de corespondență este de... 298.
Numărul filelor care au fost expediate 

de reclamantă...................................................... 756.
Cele expediate de subsemnatul însu

mează ............2 946 file.
Prietenia noastră a fost curată, sinceră și 

unică în felul ei".(Note depuse In dosarul Tribunalului municipiului București 1039/1978, partea I „Concluzii asupra acțiunii de divorț").
Sergiu ANDON
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cunoscutul porumb din care se 
fac... floricele). In afară de co
loritul fui original, hibridul pe 
care l-am obținut este șl foarte 
productiv, dind eîte 4 ti 5 știu
leți pe tulpină. Da anul, cred că • 
am să obțin șl cîțg 6 știuleți". 
Mulți înainte !

Din inimăNe scrie Marin Rădoi, mun
citor la întreprinderea mecani
ci „Muscel" din Cimpulung, ju
dețul Argeș : „Intimplarea a fă
cut ca împlinirea virstei rotun
de de 50 de ani ti mă găsească 
pe un pai de spital din locali
tate intr-o stare foarte gravă. 
Inlrueit era nevoie de o inter
venție chirurgicală urgentă și 
tot urgent de o mare transfuzie 
de singe, medicul a apelat la 
ajutorul colegilor mei de mun
că. Am aflat toate astea citeva 
zile mai tirziu, cînd am fost, ca 
să zic aia, readus din nou Ia 
viață. Și am mai aflat, eu mul
tă bucuria, eă la apelul medicu
lui au răspuns imediat toți co
legii mei, care și-au oferit, cu 
.otita generozitate, ajutorul. Din 
toată inima mea, in care pulsea
ză și picăturile de viață salva
toare dăruite de ei, fie-mi în
găduit să le aduc și pe această 
cale cele mai călduroase mul
țumiri".

Donație
9

Colecțiile Muzeului de istorie 
și arheologie din Bistrița s-au 
îmbogățit cu o nouă piesă de o 
deosebită valoare istorică și do
cumentară. Este vorba despre o 
emblemă de meșter 
sculptată. ' 
specialiștilor muzeului, 
fost executată în ; 
1575—1625. Pe lingi 
breslei de odinioară, 
mai păstrează și azi, 
ma atestă faptul că 
acestor locuri au fost din cele 
mai vechi timpuri, adevărați 
meșteri in prelucrarea lemnu
lui. O confirmare peste secole : 
noua secție de mobilă de artă a 
complexului de prelucrare a 
lemnului din Bistrița. Emblema 
a fost donată muzeului de ce
tățeanul Simo Emerich.

Sprinceană...
In localitatea Arsura, județul 

Vaslui, se pripășise, de la o vre
me, un anume Nicolae Sprincea
nă. Nimeni nu știa ce. me
serie are (nu avea nici una) și 
nici cu ce gind venise, pînă n-a 
spus-o chiar el :

— Am 28 de ani și mi-a venit 
și mie vremea să 
auzit că pe-aici 
moașe, și nici eu 
dat, așa că...

Așa că vestea 
repede pe la casele cu fete mari, 
de măritat. Numai că unui tată 
mai grijuliu i s-a părut că zvo
nul cu însurătoarea lui Sprin
ceană cam bate la ochi, drept 
care a anunțat miliția. Și uite- 
așa s-a aflat că Sprinceană fu
gise de pe meleagurile lui pen
tru a se sustrage de la execu
tarea unei pedepse. Dar la Ar
sura s-a... ars. La despărțire i 
s-a urat... călătorie sprincenatăt

de meșter dogar, 
Potrivit aprecierii ' , ea a 

perioada 
steagul 
care se 
emble- 

aamenii

mă-nsor. Am 
sint fete fru- 
nu-s de lepi-

s-a răspîndit

Cine trece în fapt de seară 
prin comuna Chiheru de Jos, 
județul Mureș, întilnește la tot 
pasul, in fiecare ogradă de gos
podar, cite un felinar aprins, la 
concurență cu becul din interi
oarele caselor. Tilcul acestui 
spectacol inedit ni-l dezvăluie 
tehnicianul veterinar Vasile 
Hărșan : „Felinarele cu pricina 
sint agățate la cotețele de porci. 
In acest fel, sătenii încearcă si 
scape de un musafir nepoftit. 
Este vorba de o namilă de urs 
care năvălește prin curțile oa
menilor și sfirtecă porcii din 
cotețe. Pină acum t-au căzut 
victime grăsunii lui loan Bog
dan, Ioan Bogdan (doi oameni 
cu același nume), Ion Grama, 
Ilarie Olteana... Firește, ursul 
nu poate fi răpus fără autori
zație. Vorba e cînd se va da 
țidula cu pricina 2

Rubrică realizată do
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE (TALȘESCU
it scrisorile de acreditare

Primire la primul ministru al guvernului

(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu salutări călduroase de prietenie din partea președintelui Republicii Indonezia, general Suharto, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres fi prosperitate poporului român.In cuvîntarea prezentată cu acest prilej, ambasadorul, exprlmind satisfacția pentru stadiul actual al raporturilor româno-indoneziene. a arătat că „aceasta constituie o reflectare a voinței comune de dezvoltare a relațiilor pe baza respectului și a- vantajului reciproc și a neamestecului în treburile interne".în continuare, în cuvîntare se fac referiri la politica externă a Indoneziei. care urmărește „realizarea unei noi ordini internaționale, bazată pe Independență, pace trainică și dreptate socială". „Politica noastră externă — se spune în cuvîntare — se situează pe pozițiile cele mal ferme de luptă împotriva colonialismului și a imperialismului, sub toate formele de manifestare, deoarece colonialismul se opune umanismului și dreptății In lume".Cuvîntarea exprimă, !n Încheiere, hotărîrea ambasadorului de a contribui la extinderea relațiilor româno- indoneziene.
tv

PROGRAMUL 1
t>oo Gimnastica la domiciliu
8,li Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copil. Cărțile 

junglei.
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 1 

10,00 Viata satului
11,55 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17,00 Film serial : Linia maritimă Ohe- 

din
17,50 Cutezători spre viitor
19,00 Telejurnal
19.20 Antologii artistice
30.40 Film artistic : „Piesă neterminată 

pentru pianina mecanică". Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor sovietice. Marele premiu ia 
Festivalul de la San Sebastian, 
1977. Adaptare a piesei „Platonov" 
de A. P. Cehov

32.20 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 3
10,00 concert educativ
11.40 Teleșcoală
19,00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19.40 Bijuterii muzicale
20,03 Telerama-sport
20,35 Emisiune literară
21,00 Club T

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HANDBAL: în al doilea meci

ROMÂNIA - R. F.CRAIOVA 18 (Agerpres) prin telefon : Aseară, la Craiova, peste 2 500 de spectatori au luat loc în tribunele sălii polivalente pentru a urmări a doua întîlnire de handbal dintre echipele masculine ale României și R.F. Germania, campioană a lumii, Jucînd excelent, handbaliștii români s-au revanșat pentru înfrin- gerea suferită în urmă cu două zile la București (12—14), obținînd o clară victorie cu scorul de 22—17 (9—7). Handbaliștii români au avut o primă repriză foarte bună și un final spectaculos, perioade în care și-au impus ocul cu autoritate. în prima parte a partidei, echipa română a condus cu 4—1, 5—2 și 6—3,La începutul reprizei secunde, campionii mondiali au avut o pu-
ÎN• în cadrul turneului internațional masculin de handbal pentru echipe de tineret de la Trinec (Cehoslovacia), selecționata României a Învins cu scorul de 17—13 (8—5) formația Poloniei. într-o altă partidă, reprezentativele Cehoslovaciei și R.S.S. Gruzine au terminat la egalitate : 26-26 (14—14).• Turneul internațional de șah de la Buenos Aires a continuat cu runda a patra, în care marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat cu marele maestru suedez Ulf Andersson. Panno l-a învins pe Ci Cin-hsuan, iar partidele Dzindziaș- vili — Jorge Szmetan și Torre — Palermo s-au terminat remiză.în clasament conduc Panno si Dzindziașvili, cu cite 2 puncte, urmați de Vaganian — 1,5 puncte (2), Florin Gheorghiu, Keene și Najdorf — cite 1,5 puncte și o partidă întreruptă.• Turneul internațional de șah ce 

te desfășoară la Craiova te organizarea clubului sportiv Universitatea din localitate, cu participarea unor jucători din Bulgaria, Argentina șl România, are în frunte, după șase runde, pe argentinianul Szmetan Ricardo, care totalizează 4 puncte

Primind scrisorile de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a transmis, la rlndul său, președintelui Suharto cele mai bune urări de sănătate, fericire personală, de noi și tot mai mari succese în activitatea poporului indonezian prieten.In cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se evidențiază intensa activitate pe plan extern desfășurată de România, tn vederea unei largi colaborări și cooperări internaționale. „Noi considerăm că singurele principii care pot cheză- șui pacea și colaborarea în lume —* * se arată în cuvîntare — slnt deplina egalitate in drepturi, respectul independentei șl suveranității naționale, neamestecul In treburile interne și avantajul reciproc, nerecurgerea la forță șl la amenințarea cu folosirea forței, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile naționale, pe destinele sale".
• Albinele sălbatice : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20,15.
• Războiul Împotriva opiumului; 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• I.ăsațl balonul să zboare — 9; 
11: 13,15, Aventurile lui Don Juan
— 15,45; 18; 20 : MIORIȚA.
■ Dragoste tăcută (in cadrul „Zi
lelor filmului olandez") : CAPI
TOL — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Imposibila poveste de dragos
te : EFORIE — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• Aurul Iul Mackenna : PATRIA
— 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19.30, FA
VORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19.15, 
FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14; 17; 20.
• Patima: SCALA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Animalul : SALA PALATULUI
— 14,30, BUCUREȘTI — 9,15: 11,30: 
13,45; 16; 18.15; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15:
20,30, MODERN — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
• circiuma de pe strada Platnlț- 
kala : VICTORIA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20, VOLGA — 9: 11.15: 13.30; 
16; 18,15: 20.15.
• Orașul fantomă : EXCELSIOR
— 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20.15, 
GLORIA — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 18,45; 20,45, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
• Șoimul : ARTA — 9; 11,15;
13,30: 15,45; -18: 20. DACIA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Revanșa : CENTRAL — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30. COSMOS
— 15,30; 17.45; 20.
• Zbor mortal : CINEMA STU
DIO — 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Divorț italian — 9,45. Un om 
pentru eternitate — 11,45, Marina
rul de pe Gibraltar — 18,30; 20,30: 
CINEMATECA.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11,45; 13,15, Război șl 
pace (seriile III—IV) — 15; 19 : 
DOINA.
■ Star : COTROCENI — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Hop... șl apare maimuța : BU- 
CEGI — 9,30; 11,30; 13.30; 16; 18; 20.
• Principiul dominoului : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.15, feroviar — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Prietena noastră veverița : 
FLAMURA — 9.
• Înainte de tăcere : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15, 
VIITORUL — 15,30; 17,45: 20.
• Acel blestemat tren blindat t 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Cianura șl... picătura de ploaie: 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, LIRA — 15,30; 18; 20.

opinia publică în legătură cu climatul politic internațional. Dificultățile care s-au ivit în cadrul tratativelor de pace de la Washington dintre Egipt și Israel persistă, deși participant!!, inclusiv S.U.A., și-au exprimat convingerea că ele vor putea fi, în cele din urmă, depășite. Devine tot mai evident că realizarea unui acord în cadrul acestor tratative ar putea exercita o influență asupra evenimentelor în măsura în care ar favoriza o soluționare globală a conflictului, reglementarea ansamblului problemelor afcestei zone, ceea ce, după cum susține consecvent tara noastră, implică retragerea Israelului din teritoriile ocupate in urma războiului din 1967, asigurarea dreptului la autodeterminare a poporului palestinian — inclusiv prin constituirea unui stat propriu, independent — garantarea suveranității și integrității tuturor statelor din zonă.în legătură cu situația din Africa, au atras atenția și protestul opiniei publice din țara noastră și din toată lumea știrile privind pregătirile regimului rasist sud-african In vederea unei agresiuni împotriva Angolei. Ca și acțiunile agresive ale rasiștilor rhodesieni împotriva unor țări africane vecine, aceste «pregătiri se înscriu ta politica cercurilor imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de a-șl menține și consolida dominația, de a frîna eforturile noilor state independente spre lichidarea subdezvoltării și înaintarea lor de sine stătătoare pe calea progresului. Contracararea tendințelor imperialiste, neocolonialiste impune cu atît mai mult întărirea legăturilor de colaborare, a unității dintre statele continentului — cauză majoră căreia, desigur, nu pot decît să-i dăuneze conflicte și ciocniri armate ca acelea dintre Uganda și Tanzania, care au continuat să se desfășoare în cursul săptăminii. România se pronunță

Arătînd că pe aceste principii se dezvoltă și conlucrarea româno-in- doneziană, tn cuvîntare sînt reliefate posibilitățile existente pentru lărgirea și diversificarea cooperării dintre cele două țări, in folosul reciproc, al cauzei generale a păcii și Înțelegerii.In continuare, în cuvîntare se spune : „Participlnd activ la viața
<

LUNI, 20 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1

18.30 Telex
16.35 Emisiune in limba maghiară
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,45 VIZITA DE PRIETENIE A TOVA

RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA SOCIALISTA FE
DERATIVA IUGOSLAVIA

20,05 Panoramic
20.30 Roman-foileton: Putere fără glorie
21.20 Orizont tehnlco-știlntific
21,50 Ani de aur. Program de ctntece 

patriotice in interpretarea corului 
Ansamblului artistic „Doina*  al 
armatei

22.05 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL I
18.30 Cenaclul „Litera*  al tinerilor 
17,03 Melodii din comoara folclorului

nostru
17.30 înttlnire cu satira șl umorul (re

luare)
18,00 Documentar TV
18.30 In alb și negru : Stăptnul pădurii
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,45 VIZITA DE PRIETENIE A. TOVA

RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA SOCIALISTA FE
DERATIVA IUGOSLAVIA

20,05 Seară de operă : „Răscoala*
21,10 Telex
21,15 Incursiune In cotidian
21.35 Film serial : Om bogat, om sărae

GERMANIA 22-17ternică revenire, reușind, în minutul 40, să echilibreze rezultatul : 12—12. Apoi jucătorii români au inițiat o serie de atacuri eficace, reușind să se desprindă în învingători conducted cu 16—13, 18—15, 21—16 și să ciștige finalmente cu o diferență de 5 puncte. în decursul jocului, care a fost condus de suedezii Nilsson și Lundin, au fost dictate 11 lovituri de la 7 m, dintre care 6 pentru echipa română.Au marcat pentru gazde Birtalan (7), Voina (4), Stingă (4), Durău (3), Stockl (2), M. Voinea și Grabovschl cite unul, iar pentru oaspeți : Ehret (5), Hormel (1), Kluhspiess (3), Wunderlich (2), Fey (3), Keller (1), Brandt (1) și Waltke (1).
CÎTEVA RÎNDURI(1). El este urmat în clasament, la egalitate de puncte, de craioveanul Constantin Buzea și de Valeriu Adam de Ia C.S. Medicina — Timișoara.• La Salonic au început întrecerile Balcaniadei de haltere, la care participă 60 de sportivi din Albania, Bulgaria, Iugoslavia, România. Turcia $i Grecia. La categoria pană, sportivul român Marian Grigoraș a cucerit medalia de argint, cu un total de 250 kg. Dintre halterofilii români care au concurat în prima zl s-au mai evidențiat Vasile Cocioran (muscă), Gheorghe Maftei (cocoș) și Constantin Chiru (pană), clasați pe locurile trei la categoriile respective.La toate cele trei categorii, titlurile de campioni balcanici au revenit sportivilor bulgari : Saradaliev — la categ. muscă, cu 207,500 kg ; Kod- zabasev — la categoria cocoș, cu 230 kg, și Dimitrov — la categoria pană, cu 252,500 kg.® Proba masculină pe echipe din cadrul campionatelor Internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei, care se desfășoară în orașul Borovo, a fost ciștigată de selecționata Iugoslaviei, învingătoare cu 3—1 in finală cu formația R.P. Chineze. In finala probei 

internațională, România militează pentru lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje economice dintre țările in curs de dezvoltare și cele avansate, pentru Înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, pentru realizarea dezarmării generale și, tn primul rînd, a dezarmării nucleare, pentru democratizarea relațiilor dintre state. Doresc ca, tn soluționarea acestor probleme, România și Indonezia să conlucreze cit mal fructuos, popoarele țărilor noastre fiind nemijlocit interesate în promovarea unei largi colaborări intre națiuni, în edificarea unui climat de pace, înțelegere și cooperare internațională".în încheiere, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a asigurat pe ambasadorul Republicii Indonezia, general de brigadă Soesldarto, de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal în îndeplinirea misiunii încredințate.După ceremonia depunerii scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a Întreținut în mod cordial cu ambasadorul Soesi- darto.La solemnitate și la convorbire au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curti- ceanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
Cronica zileiSimbătă dimineața. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe general de brigadă Soesidarto. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indonezia în tara noastră. în legătnră cu depunerea scrisorilor de acreditare.

★Simbătă 18 noiembrie a.c. a părăsit Capitala Nicos Kranidiotis. ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cipru, care și-a încheiat misiunea în Republica Socialistă România. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru silele de 20, 
21 și 22 noiembrie. In țară : Vremea 
va 11 in general frumoasă in regiunile 
din sudul țării, unde cerul va ti va
riabil, mal mult senin. în celelalte re
giuni, tnnorările vor fi mal accentuate 
și vor cădea precipitații slabe, mai ales 
sub formă de burniță. Vint moderat. 
Temperatura aerului va Înregistra o 
ușoară scădere, mai ales în jumătatea 
de est a țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 7 șl plus 
3 grade, izolat mai coborîte. Iar maxi
mele între minus 2 șl plus 8 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme in 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperatura în scădere 
ușoară in a doua parte a intervalului.

TENIS „Turneul 
campioanelor"NEW YORK 18 (Agerpres). — „Turneul campioanelor" la tenis ■ continuat la Palm Springs (California) cu disputarea intilnirilor semifinale. Calificată între primele patru jucătoare ale acestui prestigios turneu, sportiva româncă Virginia Ruzici a întîlnit-o pe cunoscuta te- nismană Martina Navratilova, cotată ca favorita nr. 2. La capătul unei partide echilibrate, in care Virginia Ruzici a dat o replică dîrză valoroasei sale partenere de joc, Martina Navratilova a terminat învingătoare cu 6-4, 6-4. în finală Martina Navratilova va juca cu Chris Evert, care a întrecut-o cu 6-2, 6-2 pe Virginia Wade.Astăzi, Virginia Ruzici va disputa „finala mică" pentru locul trei, în compania campioanei engleze Virginia Wade.în meciul pentru locurile 5-6, Betty Stove a dispus cu 6-2, 7-6 de Kerry Reid.

feminine, reprezentativa R.P. Chineze a învins cu 3—0 echipa Iugoslaviei.• în penultima zi a turneului final al campionatului mondial masculin de handbal (grupa C) care se desfășoară în mai multe orașe din Elveția, s-au Înregistrat următoarele rezultate : Elveția — Austria 20—15 (12—10) ; Italia — Portugalia 25—23 (11—14) ; Norvegia — Israel 24—22 (12—13).în clasament conduce echipa Elveției — 8 puncte, urmată de formația Norvegiei — 6 puncte, ambele fiind virtual calificate în grupa B a campionatului.• în cadrul competiției sportive naționale „Daciada", in sala Sinteza din Oradea s-au desfășurat întrecerile etapei județene a campionatului republican de tenis de masă, la care au participat 65 de băieți și 25 de fete din întreprinderile, instituțiile și școlile bihorene. La capătul unor Întreceri viu disputate au fost desemnați noii campioni județeni la seniori. La fete, titlul a revenit lui Erica Herr, de la Asociația sportivă E- ternit Oradea, iar la masculin pe primul loc s-a clasat Laszlo Matyl, de la Asociația sportivă Chimia Oradea.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
PROGRESULUI ȘI SOCIALISMULUI DIN MAROCLa cea de-a 35-a aniversare a constituirii partidului comuniștilor marocani, adresăm conducerii Partidului Progresului și Socialismului, tuturor militanțllor săi un cald salut prietenesc, urări de noi succese in activitatea viitoare.Reafirmăm și cu acest prilej satisfacția noastră pentru cursul ascendent 
al legăturilor de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Progresului și Socialismului, impulsionate puternic de intîlnirile și Înțelegerile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., și tovarășul Aii Yata, secretar general al P.P.S.Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele noastre, dintre Republica Socialistă România și Maroc se vor dezvolta în continuare, in interesul popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, progresului social și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

întoarcerea în Capitala a delegației 
parlamentare româneSimbătă seara s-a Înapoiat in Capitală delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Vasile Vil- cu. președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., membru al Consiliului de Stat, care a întreprins vizite oficiale în Republica Liberia, Republica Gaboneză, Republica Zair și Republica Unită Tanzania.Vizitele delegației române au constituit o expresie a bunelor relații statornicite între România și țările africane respective, inscriindu-se in contextul politicii promovate de țara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu de întărire și dezvoltare pe multiple planuri a legăturilor de prietenie și colaborare cu țările de

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar românIeri, la Botoșani a avut loc o sesiune de referate și comunicări pe tema : „Marea unire din 1918 — încununare a luptei de veacuri a poporului român". După cuvîntul de deschidere, rostit de tovarășul Haralambie Alexa, prim- secretar al comitetului județean de partid, s-au prezentat 53 de referate și comunicări științifice ce au evidențiat rolul maselor populare te înfăptuirea Unirii, lupta desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Român pentru apărarea independenței și integrității teritoriale, pentru dreptate socială, împlinirea înaltelor idealuri de libertate și o viață mal bună în anii socialismului.Cu același prilej. Muzeul de Istorie al județului Botoșani a organizat o expoziție, purtînd genericul „Mărturii peste timp despre marea unire din anul 1918". (Silvestri Ailenei).Simbătă, Ia Universitatea din Craiova s-au Încheiat lucrările sesiunii științifice „Unitate și continuitate tn istoria poporului român", organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Dolj, in cadrul acțiunilor dedicate sărbătoririi a 60 de ani de la făurirea statului national unitar român.Despre Însemnătatea făuririi statului national unitar român a vorbit Ion Cetățeanu, secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R. în continuare,
(Urmare din pag. I)vărsarea beneficiilor. Le revine organizațiilor de partid Îndatorirea să desfășoare in continuare o intensă activitate îndreptată spre popularizarea proiectelor și stimularea participării la discuție, incit prin propuneri și sugestii cit mai judicioase oamenii muncii să contribuie Ia îmbunătățirea prevederilor acestora.

In întâmpinarea 

glorioasei aniversăriSăptămtnll trecute i-a fost proprie, totodată, larga diversitate a manifestărilor politicei sociale, culturale consacrate marelui jubileu ; aniversarea 
a 60 de ani de la făurirea statului 
national unitar român — rezultatul unui îndelungat proces istoric, expresia unei necesități legice, Încununarea luptei de veacuri a poporului nostru pentru eliberare națională și socială. Odată cu omagiul adus înaintașilor, tuturor celor care de-a lungul timpului și-au tachinat viata înaltului ideal al făuririi statului național unitar român, aceste manifestări prilejuiesc exprimarea profundului atașament al celor ce muncesc, fără deosebife de naționalitate, față de orînduirea socialistă, care a asigurat solutionarea In interesul maselor largi a problemelor sociale șl naționale fundamentale ale societății românești, Împlinirea aspirațiilor de libertate și dreptate ale poporului, a dragostei șl Încrederii nemărginite in Partidul Comunist Român, călăuza încercată pe drumul edificării noii orinduiri. Atmosfera de puternic avînt patriotic șl in muncă manifestată ta aceste zile în Întreaga țară reprezintă un răspuns prin fapte la însuflețitorul Îndemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat întregului 
popor de a sărbători făurirea statului 
national unitar român cu hotărîrea 
de a face totul pentru Întărirea uni
tății poporului nostru, ta cadrul Fron
tului Unității Socialiste, de a asigura 
mersul tot mal ferm Înainte al 
României socialiste pe calea progre
sului și bunăstării. 

pe continentul african, cu toate statele lumii, in interesul reciproc, al cauzei progresului și păcii.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Nationale, Virgil Teodores- cu, vicepreședinte al M.A.N., Dumitru Coliu și Ilie Șalapa, președinți de comisii permanente ale M.A.N., Margareta Hauser, secretar al M.A.N.Au fost prezenți Nyoka Busu Noengo, ambasadorul Republicii Zair, Simon Ngambiga, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Gabo- neze, și Hilary Wilson jr., însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Liberia la București. (Agerpres)

activiști de partid șl de stat, cadre didactice universitare din Craiova, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Petroșani, muzeografi din județele Gorj, Olt și Dolj și alti specialiști au prezentat 80 de comunicări, in cadrul cărora au fost Înfățișate momentele esențiale ale luptei pentru înfăptuirea marii uniri și însemnătatea covîrșitoare a acestui act pentru întreaga evoluție a istoriei poporului român spre stadiul său de astăzi al societății socialiste multilateral dezvoltate.Sub genericul „Unirea — ideal de veacuri al poporului român", la casele de cultură și căminele culturale din numeroase localități llfovene, intre care orașele Giurgiu, Oltenița, Ur- ziceni, Buftea și comunele Curcani, Ștefăneștil de Jos, Gurbănești, Bolin tin-Deal, Nicolae Bălcescu, Grădinari, Florești-Stoenești, Fierbinți șl altele, au avut loc, zilele acestea, manifestări cultural-educative dedicate actului istoric de la 1 decembrie 1918. Cu acest prilej, zeci de mii de oameni ai muncii din întreprinderi, instituții și de pe ogoare au participat la diferite manifestări omagiale — simpozioane, expuneri, vernisajul unor expoziții de artă plastică și prezentări de carte, la intîlniri cu scriitori, recitaluri de poezie patriotică, șezători literare și spectacole.
(Agerpres)

rCRONICA SĂPTĂMlNII

în spiritul 
bunei vecinătățiîn domeniul activității externe a partidului și statului nostru, un eveniment de importanță majoră l-a constituit vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu ta Republica Socialistă Federativă Iugoslavia — eveniment căruia îi consa- crăm un comentariu distinct ta acest număr al ziarului.Vizita în Iugoslavia a avut loc numai la cîteva zile după vizitele întreprinse in România de președintele Austriei, Rudolf Kirchschlăger, și de primul ministru al Republicii Turcia, BUlent Ecevit.întrucit și semnificația acestor în- tîlniri a fost comentată în articole separate, vom puncta aici doar ceea ce poate fi considerat ca factor comun al acestor acțiuni — și anume, preocuparea constantă, perseverentă a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a acționa pentru amplificarea și intensificarea raporturilor de prietenie și conlucrare activă cu țările vecine, socialiste și nesocialiste, ca o contribuție efectivă la transformarea regiunilor geografice din care facem parte — Balcanii și bazinul dunărean — în zone ale înțelegerii și cooperării pașnice și, implicit, la cauza securității și păcij ta Europa șl In lume.
Pentru stingerea 

focarelor de încordare 
în lumeSăptămtaa încheiată a adăugat noi elemente de natură să Îngrijoreze

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, simbătă dimineața, pe ambasadorul Republicii Cipru la București, Nicos Kranidio
Primire la C.Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, simbătă dimineața, delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, condusă de Ritter Tibor, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.S.U., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită ta schimb de experiență în tara noastră.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 

cinema

tis, în legătură cu încheierea misiunii sale in țara noastră.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă oordială. (Agerpres)
C. al P. C. R.participat Ilie Matei, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost prezent, de asemenea, Rajnai Sândor, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București.Oaspeții au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., Comitetul de partid al sectorului 3 — București, Comitetul județean Brașov ai P.C.R., Comitetul municipal Ploiești al P.C.R. Ei au vizitat obiective social-cultu- rale din București, Brașov și Ploiești.

• Gustul și culoarea fericirii l 
FLORE ASCA — 15,30; 18: 20.
• Oamenii rămln oameni : FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18; 20.
• Al treilea jurămint : FEREN
TARI — 10,30; 16; 19.
• Fiul feței palide : MUNCA — 
9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.
• Generalul Mina : PACEA — 15; 
17.15; 19,30.
• Aurel Vlalcu I POPULAR — 
16; 18.
• Dragoste ȘL„ statistică : PRO
GRESUL — 16: 19.
• Jorg Ratgeb, pictorul t DRU
MUL SĂRII — 18; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu —
10. Viața unei femei — 15. Coana
Chirița — 19.30, (sala Atelier) :
Aventură tn banal — 10.30, Fata 
din Andros — 15,30, Zoo — 19.
• Opera Română : Primăvara —
11, Cneazul Igor — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 10,30, La calul bălan
— 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 10, Leonce șl Lena — 15, 
Undeva, o lumină — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 10. Ellsabeta 
I — 19.30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vanla —
10.30, Să Îmbrăcăm pe cel gol —
19.30,
• Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 15, 12 oameni furioși
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Audiență la consul — 10, 
Micul infern — 19,30, (sala Stu
dio) : Craii de curtea veche —
10.30, Carambol — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Glu- 
leștl) ; Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30, (sala Majestic) : Regele loan
— 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 11, Munlș — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C, Ti- 
nase" (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 11; 19.30, (sala 
Victoria) : Omul care aduce rtsul
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasliescu*  : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e clntecul șl 
Jocul — 19,30, (la Palatul «portu
rilor șl culturii) : O seară cu ctn
tece de neuitat — 18.
o Teatrul „Ion Creangă*  : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor șl Mus
tăcioară — 10,30. Recreația mare
— 17.
• Teatrul „Țăndărică*  : Punguța 
cu doi bani — 10; 12.
• Circul București : Invitație Ia 
circ 10; 16 ; 19,30,

ferm pentru solutionarea acestor probleme de către africanii teșiși, ex- cluzindu-se orice amestec din afară.
Pe fundalul 

convulsiilor economiei 
occidentaleReuniți ta aceste zile la Paris, tai cadrul „Comitetului de politică economică" al Organizației pentru cooperare și dezvoltare economică (O.C.D.E.) din care fac parte principalele 24 de state industrializate, reprezentanții acestor state au tras un semnal de alarmă in legătură cu perspectivele economiei occidentale. Ei avertizează că pentru 1979 se conturează perspectiva unei noi recesiuni, cu consecințele inerente privind sporirea șomajului și a costului vieții.Pe fundalul acestei situații economice. capătă relief știrile din ultima vreme privind ascuțirea contradicțiilor interoccidentale. în această ordine de idei, presa occidentală comentează, pe plan economic, dificultățile ivite în legătură cu realizarea proiectului franco—vest-german privind sistemul monetar european, în legătură cu care Anglia și Italia exprimă rezerve și opoziții. Iar pe plan politic — controversa in jurul creării „Adunării europene", in legătură cu care se manifestă din nou opoziția Franței fată de’ intențiile de a se lărgi competențele proiectatului „parlament vest-european“ in sensul întăririi caracterului său supranational și, implicit, știrbirii unor prerogative ale suveranității naționale a statelor participante.Aceste evoluții pun șl mal pregnant în evidentă necesitatea — subliniată în permanentă de România socialistă — de a se căuta rezolvarea problemelor economice șl politice care confruntă lumea contemporană prin participarea activă a tuturor statelor, prin promovarea consecventă a unor relații de largă colaborare, bazată pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pa avantaj reciproc.

Tudor OLARU 
Ion FINTINARU

• TELEVIZIUNEA Șl 
COPIII. Numărul orelor petrecute de copii în fata ecranelor TV este mult prea mare — se alarmează specialiștii și părinții. Au fost imaginate. în consecință. cele mai diverse metode pentru a-1 îndepărta Pe copii de micul ecran, fără prea mare succes însă. Cea mai recentă tentativă de acest gen o constituie un aparat — pus la punct de specialiști din cîteva țări occidentale — care „raționalizează" vizionarea emisiunilor TV : mecanismul, un fel de contor atașabil oricărui televizor, limitează functionarea la un anumit număr de ore. fixat, de pildă, de părinți ; in limitele acestora, copilul poate să-și a- leagă emisiunile și să și le eșaloneze după plac. Se apreciază 

că pentru un copil de 9 ani, o „porție" săptămînală de nouă ore este suficientă.
• „SALVAREA" PE 

MOTOCICLETE. în condițiile traficului tot mal aglomerat din marile metropole, se intîmplă adesea ca în cazul unor accidente echipajele Salvării să ajungă prea tirziu pentru a mai fi de vreun folos celor răniți. Iată de ce ta cadrul serviciului de urgență al Parisului s-a constituit un grup de medici care sînt și „profesioniști" ai motocicletei pentru a putea interveni fulger la locurile unde s-au semnalat accidente. Echipajul, compus din două persoane, ajunge la destinație cu mult mal repede decît o ambulantă, acordînd te acest răstimp îngri

jirile necesare rănitului ptnă la sosirea mașinii care să-l ducă la spital. Aplicată deocamdată experimental intr-un anumit sector al Parisului, inițiativa s-a dovedit de un real sticces.
• POLIVALENȚĂ AR

TISTICĂ. Cunoscutul actor de cinematograf Jean Marais apare într-o ipostază inedită : a- ceea de scriitor. El este autorul unei culegeri de'nuvele și schite — „Povestirile lui Jean Marais", ilustrațiile aparținindu-i tot lui. Interpretul atitor eroi de neuitat este astăzi în vîrstă de 67 de ani. El a renunțat la cariera cinematografică, dar nu și la teatru, unde interpretează insă acum personaje pe măsura

vîrstei. De un mare succes se bucură creația sa in rolul... regelui Lear.
• DE LA NODUL 

GORDIAN LA „NODUL 
SECOLULUI". De la acel nod perfect inventat de regele frigian Gordlos — care a intrigat antichitatea și pe care nici A- lexandru Macedon nu l-a putut desface decît tăindu-1 cu sabia — și pînă in zilele noastre au fost imaginate cele mai diverse, complicate și sigure noduri, fie ele pescărești, marinărești sau de... cravată. Se credea, de alt

fel, că pe acest tărîm nu se mal poate veni cu nimic nou. Și totuși, in Anglia a fost inventat încă un nod, fapt salutat chiar pe prima pagină a ziarului „Times": „A găsi un nod nou echivalează astăzi cu descoperirea unei comete". Inventatorul său este un fost medic de vas, Edward Hunter, care de la pensionarea sa se îndeletnicește cu inventarea unui mod nou de a lega două sfori. Specialiștii consideră că „nodul Hunter" Întrunește toate calitățile unui nod remarcabil — este simplu, poate uni și două ma

teriale diferite, se poate desface și fără intervenția radicală a tăișului săbiei...
• TRANSPLANT DE 

GENUNCHI. Medicii din R.P. Chineză au făcut in ultimii ani mari progrese în transplanted de organe ale organismului omenesc. Recent, la un spital din Șanhai, o echipă de medici a transplantat o Încheietură a genunchiului unui pacient care avea piciorul anchilozat. Pacientul, te vîrstă de 34 de ani, a primit astfel un genunchi „nou", cu tendoanele șl vasele sanguine proprii zonei respective. Relativ la puțin timp după operație, pacientul s-a putut mișca liber, fără cîrje.

• INSTITUIREA UNUI 
IMPORTANT PREMIU IN 
DOMENIUL ȘTIINȚELOR 
NATURALE. Un purtător de cuvînt al guvernului suedez a făcut cunoscut, la Stockholm, că Victor Haselblad. inventatorul camerei de luat vederi cu același nume, care a decedat în vara acestui an, a destinat o parte din averea Sa instituirii unui premiu similar cu Premiul Nobel, în valoare de aproximativ 3 000 000 coroane suedeze, pentru realizări de prestigiu ta domeniul științelor naturii. Premiul va fi acordat anual de fundația „Erna și Victor Haselblad*.
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Ample relatări ale presei iugoslave despre rezultatele vizitei

de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu
grecia : Vizita delegației Consiliului Național

SCHIMB RODNIC DC PĂRCRI, ÎN INTCRCSUL 
COLABORĂRII Șl JNȚCLC6CRII RCCIPROCC,

PĂCII IN LUMEBELGRAD 18 — Trimisul special Agerpres, S. Morcovescu, transmite : Evenimentul principal ce reține atenția presei iugoslave îl constituie vizita de prietenie în Iugoslavia, întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la invitația tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Toate ziarele inserează ample știri și informații, pe primele pagini, despre momentele cuprinse în programul ultimei zile a vizitei, știri și informații însoțite de un bogat material ilustrativ. „Tito și Ceaușescu au confirmat dezvoltarea cu succes a colaborării" („BORBA"). „Schimbul rodnic de păreri" („POLITIKA"), „Vizită încununată de succes" („POLITIKA EKSPRES"), — iată titlurile sub care presa informează despre acest eveniment important în viața celor două țări.Referindu-se la convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz Tito, ziarul „BORBA" scrie că „cei doi președinți au continuat schimbul detaliat de păreri cu privire la problemele inter-

naționale actuale și la dezvoltarea in continuare a colaborării reciproce". Sint amintite apoi problemele care au stat în atenția celor doi președinți, precizîndu-se că „s-a apreciat de comun acord că, referitor la problemele economice, convorbirile au fost pline de conținut și ele vor permite găsirea mai rapidă și mai eficace a soluțiilor corespunzătoare pentru multe probleme din domeniul colaborării economice". In ceea ce privește aprecierea convorbirilor, ziarul scrie că „atit partea iugoslavă, cit și cea română au exprimat satisfacția in legătură cu convorbirile rodnice care au fost purtate într-o atmosferă foarte cordială și caldă. De ambele părți s-a apreciat că a- ceste convorbiri contribuie, fără îndoială, la dezvoltarea pozitivă, în continuare, a relațiilor de prietenie dintre cele două țări și partide". Ziarul adaugă că „președintele Tito a relevat îndeosebi că convorbirile au confirmat încă o dată nivelul ridicat al identității de poziții ale celor două părți in problemele examinate". La rîndul său, ziarul „POLITIKA" relevă că convorbirile „s-au desfășurat într-o atmosferă foarte cordială șl prietenească, apreciin- du-se de ambele părți că acestea au fost rodnice". Ziarele evidențiază

faptul că președintele Tito a acceptat invitația de a vizita România.Toate ziarele publică textul Comunicatului comun, relevînd în titluri idei din acest document. Astfel, „BORBA" inserează comunicatul cu titlul „Se întăresc aspirațiile și năzuințele popoarelor și statelor pentru o dezvoltare liberă și independentă". în „POLITIKA", textul comunicatului a apărut sub titlul „Un grad înalt al colaborării și înțelegerii reciproce", iar in „POLITIKA EKSPRES" cu titlul „O contribuție la pacea în lume".Ziarele consemnează, de asemenea, convorbirile dintre primul ministru al guvernului român și președintele Comitetului Executiv Federal iugoslav, cit și convorbirile dintre președinții celor două părți în Comisia mixtă româno-iugoslavă colaborare economică.Vizita președintelui României constituit principalul eveniment serat în deschiderea emisiunilor radio și televiziune. Televiziunea a însoțit informațiile despre vizită cu imagini filmate în cursul convorbirilor, ceremoniei de la vizitele făcute la Centrul de conferințe „Sava" și Muzeul de artă contemporană, cît și de la plecarea înalt.ului oaspete român. '«

al Frontului Unității Socialistetrul afacerilor externe al Greciei. în cursul discuției ce a avut loc s-a exprimat satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor româno-elene pe multiple planuri și hotărîrea celor două țări și popoare de a-și intensifica eforturile pentru transpunerea în practică a obiectivelor convenite cu prilejul întîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis.Tovarășul Iosif Banc s-a întîinlt, de asemenea, cu Constantin Mitstakis, ministrul coordonării, Gheorgheos Panayotopoulos, ministrul comerțului, președintele părții elene în Comisia mixtă guvernamentală româno-elenă de colaborare, Emmanuel Kafeloyan- nis. ministrul marinei comerciale, și Nicolaos Zardinides, ministrul lucrărilor publice. întîlnirile au prilejuit un larg schimb de păreri privind posibilitățile de dezvoltare a schimburilor economice, comerciale si în alte domenii dintre România și Grecia.

ATENA 18 (Agerpres). — Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S., aflată tntr-o vizită în Grecia, a avut întîlniri cu Constantin Papacon- stantinou. vicepreședinte al Partidului Noua Democrație, vicepreședinte al guvernului, cu Constantin Stephanopoulos, ministru la Președinția Consiliului de Miniștri, membru al Consiliului de conducere al Partidului Noua Democrație, și cu Ahileas Gherokostopoulos, vicepreședinte al partidului. S-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale F.U.S. și ale Partidului Noua Democrație, de guvernămînt, asupra contribuției acestora la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Grecia.Conducătorul delegației F.U.S. s-a Intîlnit cu Gheorghios Rallis, minis-

de
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Manifestări dedicate celei de-a 60-a 
aniversări a formării statului național 

unitar român
FRANȚA — La Muzeul municipal 

din orașul Le Mans a avut loc inau
gurarea unei expoziții de artă popu
lară românească grupind numeroase 
exponate originale de mare valoare 
ce aparțin Muzeului de artă popu
lară al României.

Au avut loc expuneri evocind sem
nificația zilei de 1 Decembrie 1918 și 
succesele obținute de țara noastră 
In anii construcției socialiste.

Ciudad de Mexico a fost prezentată 
o gală de filme documentare.

MEXIC — La școala secundară 
„Republica Socialistă România" din

VENEZUELA — In orașul Puerto la 
Cruz â fost inaugurată o expoziție 
de artă grafică contemporană româ
nească. A fost organizată, de aseme
nea, o gală de filme românești.

La Facultatea de științe economice 
și sociale de la Universitatea din 
Caracas, ambasadorul țării noastre, 
Petrache Dănilă, a prezentat expu
neri despre semnificația formării sta
tului național unitar român.

ACORDURI PRIVIND DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
ROMÂNO-MOZAMBICANEMAPUTO 18 (Agerpres). — La Maputo s-au încheiat lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno—mozambicane de colaborare economică și tehnică.Cu acest prilej au fost semnate un acord de cooperare economică și tehnică pe termen lung, un acord privind cooperarea în acordarea de

asistență tehnică, un acord comercial și unul de colaborare în domeniile învățămîntului, științei și culturii, precum și un acord privind pescuitul.Delegația română la lucrările comisiei a fost condusă de tovarășul Gheorghe Pană, ministrul muncii.
„Sînt necesare măsuri eficiente pentru 

combaterea actelor teroriste46
Intervenția reprezentantului român în Comitetul O.N.U. pentru 

problemele juridice(Agerpres).problemeleGenerale aNAȚIUNILE UNITE 18 — în comitetul pentru juridice al Adunării O.N.U., în cadrul dezbaterilor privind proiectul unei convenții internaționale pentru reprimarea luării de ostatici, a luat cuvintul delegatul țării noastre, ambasadorul Constantin Flitan.El a arătat că România dezaprobă șl condamnă actele de terorism în diversele lor forme de manifestare și face o deosebire netă între lupta armată pentru eliberare națională și socială, pe de o parte, și actele teroriste individuale, pe de altă parte. România consideră că acțiunile teroriste individuale, inclusiv luarea de ostatici, nu pot în nici un

fel înlocui lupta conștientă a forțelor Înaintate ale societății, a popoarelor, pentru rezolvarea justă a problemelor sociale, pentru apărarea democrației, a drepturilor și libertăților cetățenești, pentru eliberare națională, pentru progres și o viață mai bună.Reprezentantul român a propus ca în proiectul de convenție să fie înscrisă și obligația statelor de a lua măsuri eficace pentru a interzice, pe teritoriul lor, activitățile ilegale nu numai ale indivizilor, ci și ale grupurilor și organizațiilor care pregătesc, încurajează și săvîr- sesc acte de luare de ostatici și alte acte teroriste, ale organizațiilor de tip fascist, nazist și neonazist.
Negocierile tripartite de la Washington

Precizări ale vicepreședintelui EgiptuluiWASHINGTON 18 (Agerpres). — Egiptul consideră „foarte important" ca negocierile de pace israeliene negocieri ansamblu declarat Husni Mubarak, după avute cu secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance. „Noi căutăm o soluție cuprinzătoare, nu un acord separat" — a adăugat Husni Mubarak. După

egipteano- să fie legate de viitoarele privind o reglementare de in Orientul Mijlociu — a vicepreședintele egiptean, convorbirile
cum relatează agenția U.P.I., el a arătat că propunerile egiptene includ și precizările potrivit cărora alegerile din teritoriile Gaza și malul occidental al Iordanului să fie sincronizate în cadrul primei faze a retragerii militare israeliene din Sinai și, că — deși Egiptul ar prefera ca problemele malului occidental și Gaze' să fie abordate împreună — alegerile în Gaza „ar putea fi organizate primele, deoarece ar fi mai ușor".

(Urmare din pag. I)tntîlnirea de la Belgrad a prilejuit și de data aceasta un amplu schimb de opinii privind evoluția vieții internaționale, punînd în evidență un înalt grad de identitate a punctelor de vedere ale celor două țări asupra problemelor discutate.Față de tendințele negative din viața internațională, ascuțirea contradicțiilor, intensificarea luptei pentru reîmpărțirea zonelor de influență, care provoacă o serioasă îngrijorare. România și Iugoslavia evidențiază necesitatea unor acțiuni ferme și statornice pentru abolirea vechii politici imperialiste de forță și asuprire, pentru aprofundarea destinderii și afirmarea unei politici noi, de deplină e- galitate între națiunii de respect al dreptului popoarelor de a se dezvolta liber, fără nici un amestec din afară. Convorbirile au reliefat, ca o idee centrală, faptul că adîncirea coexistenței pașnice, democratizarea relațiilor între state, lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice mondiale — probleme cardinale, de care depind pacea, însuși viitorul omenirii — reclamă întărirea conlucrării și încrederii între state șl popoare, participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, care constituie marea majoritate a omenirii.Reafirmînd atașamentul țărilor lor față de obiectivele securității și colaborării în Europa, cei doi președinți au subliniat necesitatea înfăptuirii integrale a prevederilor Actului final de la Helsinki, în acest sens impunîndu-se o temeinică pregătire a viitoarei reuniuni de la Madrid, din 1980. Atît România, cît și Iugoslavia se pronunță pentru extinderea colaborării neîngrădite dintre statele participante la Conferința ge- neral-europeană pe plan economic, tehnico-științific și cultural, pentru

ACTUALITATEA ÎN IMAGINI

Delegații ale unor partide, organizații politice, de masă 
și obștești din circa 80 de țări, între 
nla, precum și reprezentanți ai unor 
ternaționale, întruniți într-o conferință 
cu poporul chilian, au adoptat „Actul
care exprimă încrederea în revenirea Republicii Chile 
pe calea unul sistem democratic. în prezidiul confe
rinței au luat loc, între alții, Hortensia Allende, văduva 
fostului prim-ministru chilian Salvador Allende, și 
secretarul general al P.C. din Spania, Santiago 

Carrillo

cu poporul chilian
care și Româ- 
organizații in- 
de solidaritate 
de la Madrid",

MADRID: Solidaritate

LONDRA

focarelor de cale politică, interesul po- păcil și pro- au fost exa-

trecerea la înfăptuirea unor măsuri concrete și eficiente de dezangajare militară și dezarmare, fără de care nu pot fi concepute securitatea europeană, asigurarea unei păci trainice pe continent și in lume.Ca țări situate în regiunea Balcanilor, România și Iugoslavia acționează pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă in care să domnească spiritul Încrederii, să se dezvolte relații de bună vecinătate și colaborare in cele mai diferite domenii, ca o contribuție concretă și importantă la înfăptuirea securității europene.în cadrul schimbului de vederi la nivel înalt a fost subliniată necesitatea lichidării tuturor încordare din lume pe la masa tratativelor, în poarelor respective, al greșului. în acest sens, . minate situația din Orientul Mijlociu, precum și evoluțiile din ultima vreme de pe continentul african, din alte zone ale lumii. Cel doi președinți au reafirmat cu vigoare solidaritatea activă a țărilor noastre cv lupta popoarelor din Africa australă împotriva politicii rasiste și de apartheid, pentru libertate și neatîrnare.Exprimînd îngrijorarea celor două țări față de continuarea cursei înarmărilor, care constituie o grea povară pentru întreaga omenire și periclitează pacea mondială, dialogul de la Belgrad a scos din nou în evidență necesitatea de a se trece la acțiuni concrete în acest sens, în primul rînd la măsuri de dezarmare nucleară, de a se mobiliza pentru atingerea acestui obiectiv toate forțele social-politice Înaintate, masele populare din întreaga lume.Un rol tot mai important în evoluțiile de pe arena internațională revine partidelor comuniste și muncitorești. în cadrul schimbului de vederi a fost evidențiat cu satisfacție că o serie dintre aceste partide își întăresc pozițiile, acționînd pentru 

găsirea unor soluții și căi de dezvoltare a societății corespunzătoare condițiilor concrete din țările respective. P.C.R. și U.C.I. se pronunță consecvent pentru întărirea relațiilor de colaborare și solidaritate între partidele comuniste și muncitorești, între toate detașamentele clasei muncitoare și mișcările progresiste, în lupta pentru afirmarea unor relații internaționale noi, pentru soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane în interesul tuturor popoarelor, subliniind din nou că singura bază trainică a acestor relații o constituie principiile independenței și egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, răspunderii fiecărui partid și mișcări în fața propriei clase muncitoare șl a propriului popor. Cele două partide au reafirmat cu acest prilej necesitatea dezvoltării permanente â schimburilor de vederi, în spirit constructiv, fără blamări și atacuri, între partidele comuniste și muncitorești, între mișcările progresiste — cu convingerea că un asemenea dialog slujește îmbogățirii teoriei și practicii revoluționare, întăririi colaborării și solidarității lor.Dînd o înaltă apreciere activității rodnice desfășurate și cu acest prilej de secretarul general al partidului și nutrind convingerea fermă că bilanțul convorbirilor de la Belgrad se înscrie ca o contribuție de cea mai mare importanță la extinderea și aprofundarea în continuare a relațiilor reciproce, multilaterale, poporul român își exprimă deplina adeziune față de politica internă și externă a țării, precum și hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea integrală a programului elaborat de Congresul al XI-lea pentru înflorirea multilaterală a României socialiste, pentru creșterea contribuției ei la făurirea unei lumi a păcii, libertății și dreptății.
Al. CAMPEANU

ministru al Azhari, a parlament, și a cerutpresă, primulGholam Reza sîmbătă, înnoului guvern Încredere. Potrivit decla-

Programul noului 
guvern iranianTEHERAN 18 (Agerpres). — După cum informează agențiile internaționale de Iranului, prezentat, programul un vot de rației sale, actualul guvern are ca obiective principale : apărarea independenței și securității Iranului, asigurarea disciplinei și eliminarea dezordinii, stimularea activităților comerciale și stabilizarea economiei.In domeniul politicii externe, guvernul își propune menținerea de relații bune cu toate țările, în special cu statele vecine.
Alianță a forțelor 
antidictatoriale 
din NicaraguaMANAGUA 18 (Agerpres). — Nicaragua continuă activitatea organizare a forțelor care se In de ,___  ______ pronunță pentru o ‘ieșire democratică din actuala criză politică provocată de refuzul dictatorului Somoza de a abandona puterea. Astfel, Institutul nlcaraguan pentru dezvoltare, Camerele industriale din Nicaragua, Camera de comerț, Camera pentru construcții, Confederația camerelor de comerț, precum și alte organisme economice au format un Consiliu superior pentru coordonarea acțiunilor lor antidictatoriale.

★ComLsla pentru drepturile omului a Organizației Statelor Americane a dat publicității, vineri, la Washington. un raport în care acuză regimul dictatorului Anastasio Somoza din Nicaragua -pă a recurs la torturi și asasinate în timpul represaliilor din septembrie împotriva adversarilor regimului său.

Marșul 
antiapartheid
Pesta 10 000 de persoane au 
demonstrat pe străzile Londrei, 
într-un Impresionant „marș îm
potriva apartheidului", partici- 
panții condamnind cu asprime 
pregătirile regimului de la Pre
toria în vederea unei agresiuni 
împotriva Angolel, ca și raidu
rile criminale ale forțelor repre
sive rhodeslene împotriva Zam- 
blel șl Mozamblculul. Pancar
tele purtate de manifestanțl în
fierau livrările de armament că
tre Africa de Sud șl Rhodesia, 
ca o gravă încălcare a rezo

luțiilor O.N.U.

UNESCO: România — 
aleasă membră 

a Biroului „Grupului 
celor 77“In alegerile care au avut loc pentru Biroul „Grupului celor 77“ din cadrul UNESCO, România a fost desemnată, în unanimitate, în calitate de membru al acestui organ. Din birou mal fac parte Zambia, Jamaica, Togo, Nepal și Iordania.

agențiile de presă transmit:
Colaborarea româno-un- 

gară în domeniul transpor
turilor și telecomunicațiilor. La Budapesta a avut loc cea de-a IV-a sesiune a grupului permanent de lucru româno-ungar în domeniul transporturilor șl telecomunicațiilor. în cadrul sesiunii s-a evidențiat evoluția relațiilor dintre organizațiile de specialitate din cele două țări și s-au stabilit noi măsuri de intensificare a colaborării între întreprinderile similare de transporturi și telecomunicații.

Protocol româno-portu- 
gheZ. La Lisabona a fost semnat Protocolul privind colaborarea în domeniul sănătății între România și Portugalia. Protocolul prevede schimburi de specialiști în domeniul ocrotirii sănătății, colaborarea între instituțiile medicale, cercetări comune pe diverse teme.

La Ulan Bator s au lncheiat lucrările reuniunii anuale a Comisiei mixte chino-mongole a căilor ferate de frontieră — informează agenția China Nouă. La încheierea lucrărilor a fost semnat un protocoL
Comunicatul comun ni

geriana—etiopian privind vi_ zita oficială la Lagos a șefului statului etiopian, Mengistu Haile Mariam, exprimă dorința părților de a dezvolta relațiile bilaterale. Pe de altă parte, în comunicat se relevă sprijinul deplin față de lupta popoarelor din Africa australă împotriva colonialismului, rasismului și imperialismului.
Recrudescența incidente

lor din BeirUt. Două P^soane au fost ucise, iar alte trei rănite în cursul tirurilor de artilerie înregistrate sîmbătă dimineață in cartierele de sud ale Beirutului, între Forța Arabă de Descurajare (F.A.D.) și milițiile „Falangelor libaneze". Bombardamentele au fost îndreptate împotriva cartierelor Badaro, Furn El Chebbak și Ain Remmaneh.
Patrioții Zimbabwe 

vor zădărnici 
uneltirile regimului 

de la Salisbury"LUSAKA 18 (Agerpres). — Intr-o declarație dată publicității la Lusaka, Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) a avertizat că forțele de eliberare Zimbabwe vor zădărnici planurile regimului rasist de la Salisbury de a organiza „alegeri" la 20 aprilie anul viitor. „Așa-zisele alegeri nu vor putea avea loc pentru că lupta noastră de eliberare a cuprins întreaga țară", subliniază declarația, care adaugă că „Z.A.P.U., care face parte din Frontul Patriotic Zimbabwe, declară categoric că nu vor fi organizate niciodată alegeri în Zimbabwe (Rhodesia) fără acordul Frontului Patriotic".Această poziție a Z.A.P.U. a fost exprimată în legătură cu anunțarea ho- lărîrii Consiliului executiv rhodesian de la Salisbury de a amina „alegerile", prevăzute inițial pentru luna decembrie a.c., pentru anul viitor.

Congresul Partidului Democratic din GuineeaCONAKRY 18 (Agerpres). — în raportul prezentat de Ahmed Seku Ture, secretar general al Partidului Democratic din Guineea și președinte al statului, în deschiderea — la 17 noiembrie — a celui de-al XI-lea Congres al P.D.G., se relevă, printre altele, că acest congres deschide o etapă nouă în viața Guineei — etapa democrației revoluționare dezvoltate, ceea ce presupune atragerea celor mai largi pături ale oamenilor muncii la conducerea treburilor de stat. în acest scop, s-a adoptat hotărîrea cu

La Poznan a avut loc verni
sajul expoziției „România — 
țară a turismului". Au fost pre
zentate filme oglindind comori 
ale turismului și artei româ
nești.

Componența noului gu
vern portughez, prezidat da Carlos Alberto Mota Pinto, a fost a- nunțată oficial la Lisabona. Printre membrii noului cabinet sînt Manuel Jacinto Nunes, viceprim-mlnistru însărcinat cu afacerile economice și ministru al finanțelor și planului, lt. col. Jose Loureiro dos Santos, ministrul apărării. Alvaro Monjardino. ministru adjunct pe lingă primul ministru. Freitas da Cruz, ministrul a- facerilor externe, col. Antonio Goncalves Ribeiro, ministrul de interne. Mota Pinto a declarat că noul guvern va fi învestit oficial miercuri.
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Mare risipa pe lumea asta I
Mare risipă, de pildâ, cu războaiele I
Nu prin distrugeri — dimpotrivă, in sensul opus.
.. .în antichitate, se trăgea un stol de săgeți — dar o mulțime se 

risipeau: se pierdeau în vînt, nu-și atingeau ținta, se frîngeau de 
scuturi. La fel, ghiulele de piatră cădeau, prea aproape sau prea 
departe — de altfel ca și obuzele de artilerie; doar o parte loveau 
unde se dorea, restul ciobeau degeaba pămintul.

Risipă, mare risipă.
.. .Nu mai departe decît cel de-al doilea război mondial: s-au 

aruncat sute de mii de bombe, s-au tras milioane și milioane de 
lovituri de tun, plus cîteva miliarde de gloanțe de pușcă și mitralieră.

Și toate astea, pentru ce ? Doar pentru cîteva zeci de milioane de 
victime. Mult suflu de explozii irosit, enorm de multe gloanțe și schije 
pierdute în vînt. Doamna în negru cu coasa pe umeri a fost scanda
lizată față de o asemenea eficiență mortuară redusă.

Au sosit însă vești bune. Din pașnica Danemarcă, unde trăiește 
un cetățean cu o cvcdruplă calitate: este prin formație inginer; este, 
prin vocație, avocat (onorific sau nu) al N.A.T.O.; este un înfocat 
umanist; este un și mai înfocat adorator al doamnei cu coasa. Pe 
lîngă acestea, se mai numește V. Guntelberg și îndeplinește funcția 
de șef al serviciilor de studii militare în domeniul apărării.

El ne-a fericit cu știrea că — cităm — „bomba cu neutroni este 
umană în sensul că ucide exact numărul dorit de oameni. în cadrul 
N.A.T.O. există preocupare pentru pagube nedorite. Bomba cu neu
troni nu produce asemenea pagube, ci numai cele dorite".

Excelent, adio risipă I Adio indicatori coborîți de eficiență mortuară! 
Coeficient de omucidere garantat, după dorința sau comanda clien
tului — ca la cooperativă.

E adevărat, această concepție umanistă menține un aspect Incert: 
care ar putea fi numărul de victime dorit ?

Fiindcă unii sînt modești, s-ar mulțumi cu puțin, dar alții pot fl 
mai pofticioși, mai gurmanzi. Așa încît se menține dilema: a fi sau 
a nu fi — risipitor de moarte. Iar exactitatea elogiată de dl. Gun
telberg rămîne destul de inexactă. Cu marja impreciziei de o mare am
plitudine — cît distanța de la un inginer la un instigator la genocid.

lar Shakespeare rămîne cu regretul că nu poate modifica — măcar 
puțin — celebra replică din piesa cu craniul de mort și cu toate per
sonajele principale răpuse în final. în sensul — e cineva putred în 
Danemarca...

Dar, oara, numai acolo ? — „aceasta e întrebarea".
N. CORBU

privire la sporirea numărului organelor de autoconducere — autoritățile revoluționare locale — și ridicarea rolului lor conducător în societate. „Poporul Guineei — a spus raportorul — și-a propus să asigure deplina independentă, suveranitatea șl prosperitatea țării.- Am adoptat cu fermitate calea socialismului, și alegerea noastră este definitivă".Referindu-se la politica externă a Guineei, Ahmed Seku Ture a subliniat fidelitatea țării sale fată de idealurile unității africane.

Măsuri privind activita
tea partidelor politice în 
Bangladesh, B1președintelui Ziaur Rahman a fost abrogată hotărîrea prin care se limita activitatea partidelor politice, hotărîre adoptată în iulie 1976. A- genția T.A.S.S. relatează — citind o declarație din partea Ministerului Justiției din Bangladesh — că. In prezent, orice partid politic, inclusiv cel comunist, va putea desfășura o activitate neîngrădită.

Acord americano-Jopo- 
nez în domeniul energetic. S.U.A. și Japonia au încheiat un acord referitor la crearea unei comisii comune pentru coordonarea cooperării în domeniul științei și tehnologiei. cu accent pe fuziunea nucleară și lichefierea cărbunelui. Se prevede, de asemenea, efectuarea în comun de cercetări privind utilizarea energiei solare, a energiei geo- termice și în domeniul fizicii energiilor înalte.
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