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LA PUȚINE ZILE DUPĂ CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI, 

se înfăptuiesc propunerile tovarășului nicolae ceaușescu 
PRIVIND CREȘTEREA ROLULUI FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

întreprinderea „Tractorul Brașov. Linia de montaj a tractorului pe șenile S 15 000

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Pe calea întăririi democratismului societății noastre

VIU Șl PROFUND INTERES 
PENTRU PARTICIPAREA DIRECTĂ 

LA VIAȚA SOCIAL-POLITICĂ A ȚĂRII
Cuprinzind în alcătuirea sa. sub conducerea politică a partidului, toate organizațiile de masă — obștești, profesionale, cooperatiste, consiliile naționalităților conlocuitoare, uniunile creatorilor, asociațiile științifice, culturale, sportive, alte organizații, inclusiv cultele religioase — Frontul Unității Socialiste exprimă, prin caracterul său' reprezentativ, interesele și aspirațiile tuturor categoriilor de cetățeni din țara noastră, întruchipind. astfel, cel mai larg organism politic. Frontul Unității Socialiste oglindește elocvent democratismul profund al orînduifii noastre socialiste, care asigura tuturor fiilor patriei — români, maghiari, germani -și de alte naționalități, tineri și virstnici, temei și bărbați, de toate profesiile — participarea directă la conducerea societății. „Frontul Unității Socialiste —■ sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — simbolizează unitatea de voință și acțiune a intregu- lui popor, reflectă procesul, ce se accentuează continuu, de transformare a societății noastre intr-o societate lot mai unitară, de făurire a poporului muncilor unic al societății comuniste -.După cum se știe, propunerile tovarășului Ni tiriac Ceăuștscu eu privire Ia fre^terea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social- politică a țării și îmbunătățirea organizării sale marchează trecerea la o etapă nouă, calitativ superioară in intreaga activitate a Frontului Unității Socialiste, in adincirea continuă a democrației.După recenta aprobare de către Biroul Executiv al Consiliului National al F.U.S. a normelor cu privire la primirea de membri individuali, constituirea și funcționarea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, pe întreg cuprinsul țârii — in fabrici, secții, sectoare, ate

liere, în instituții, la sate și în cartiere ale orașelor — a început, intr-o atmosferă de emulație politică și de înaltă responsabilitate cetățenească, înscrierea de membri individuali și constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. Primirea de membri individuali in Frontul Unității Socialiste — membri sau nemembri ai partidului — lărgește considerabil sfera de cuprindere a întregului popor in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, oferind cadrul politie și organizatoric necesar pentru participarea"directă și nemijlocită, personală, a tuturor cetățenilor la dezbaterea problemelor politice, sociale, economice, la stabilirea deciziilor ce angajează prezentul și viitorul țării.Astfel, la puține ^ile după Congresul al Xll-lea al partidului, in atmosfera de profund entuziasm și angajare determinată de hotâririle istorice adoptate, constituirea organizațiilor proprii ale F.U.S. reprezintă o materializare a obiectivului Înscris in Raportul prezentat la Congres. de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind asigurarea tuturor condițiilor organizatorice pentru participarea deplină și nemijlocită a tuturor cetățenilor țării, a întregului’ nostru popor' la*eoriduoerea- tuturor sectoarelor vieții economico-sociale.Organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste vor cuprinde membri individuali din riadul tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, eare, de regulă, nu fae parte din Partidul Comunist Român, au împlinit virsta de 18 ani. recunosc statutul și acționează pentru înfăptuirea scopurilor și sarcinilor F.U.S. In cadrul combinatelor industriale și marilor întreprmdferi se vor constitui și organizații proprii ale F.U.S. — pe fabrici, secții, sectoare, ateliere, in funcție de numărul membrilor și de organizarea acestor

unități. Calitatea de membru ’ndividual al F.U.S. va fi acordată de către comitetele organizațiilor proprii ale F.U.S.. pe baza cererii scrise — prin care solicitantul se angajează să participe activ la viata politică și socială, la toate acțiunile cu caracter obștesc și patriotic ce vor fi întreprinse. Potrivit normelor aprobate, organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste își aleg prin vot deschis comitete, ca organe de conducere a activității proprii.Primirea de membri individuali și constituirea organizațiilor proprii ale F.U.S. au loc sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor teritoriale ale Frontului Unității Socialiste ; premergător Congresului al II-lea al Frontului Unității Socialiste. stabilit să se desfășoare la începutul anului viitor, vor avea loc adunările generale și conferințele de dări de seamă și alegeri ale organelor locale ale F.U.S.Prin întreaga această nouă structură organizatorică, Frontul Unității Socialiste va asigura captarea și mai largă a tuturor energiilor po- poriilui, valorificarea mai deplină a «potențialului uman al țării, a inițiativei tuturor oamenilor muncii in opera istorică ce se desfășoară astăzi pe pământul patriei noastre, îniîiănunchind, sut conducerea partidului, toate clasele, categoriile și. păturile sociale. întărind in continuare unita-, tea întregului popor in jurul partidului. Poporul nostru își unește astfel și mai strîns forțele, spo- rindu-și capacitatea de a asigura înfăptuirea grandioaselor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului, pentru înflorirea patriei, pentru înaintarea continuă pe calea socialismului și comunismului.

...Intrăm, la intimplare, într-un bloc din zona gării Brașov. Nu am ales un cartier eminamente muncitoresc, ci unul, ca .să spunem așa. „neutru" ca legătură cu locurile de muncă. Prin bunăvoința președintelui comitetului de locatari, conturăm structura profesională a acestui eșantion oarecare de brașoveni. Din cei 76 „capi de familie". 33 sint muncitori, 12 — tehnicieni și maiștri. 9 — ingineri. 3 — medici. 7 — funcționari, iar 12 au ieșit la pensie. în total, din 209 locatari merg la serviciu 123, dintre care 104 în întreprinderi industriale, în mod curent, in Brașov și județ lucrează intreaga familie adultă și aptă de muncă, majoritatea covîr- șitoare în activități productive. A vorbi aici despre dinastii muncitorești, despre preluări de ștafetă profesională de la o generație la alta rămine exact, dar oarecum insuficient. Statisticile ne oferă o imagine concludentă : in județ trăiește doar 2,74 la sută din populația țării, ceea ce reprezintă locul al 13-lea, dar la indicatorul populației ocupate, Brașovul contribuie cu 5.6 la sută din totalul personalului muncitor din România, locul al 13-lea devenind astfel locul al doilea, depășit doar de numărul oamenilor muncii din Capitală.Interesant e însă de reținut ce fac și, mai ales, cum muncesc acești oameni. Ce realizează, în general se cunoaște : a cincea parte din producția de seule a țării. o treime din aceea de rulmenți, mai mult de jumătate din numărul motoarelor cu combustie internă românești, peste 87 la sută din producția de colo-

ranți, mai mult de 90 la sută din producția națională de tractoare, intreaga producție de autocamioane. Acestor cărți de , vizită, să le spunem „cantitative", ar trebui să li se adauge renumele reperelor de mecanică fină, producția aeronautică, mobila, cablurile și radiatoarele, bicicletele, o

cienței, dacă unul dintre comandamentele lui este preluarea de către marea producție a cuceririlor științei și tehnicii, dacă in limbajul economic și in a- precierea rezultatelor noua calitate își caută exprimare prin noi indicatori; se poate spune că potențialul județului Brașov a bătut in
BRASOV:

Și un județ
dezvoltat

este nerăbdător 
cu timpul

gamă întreagă de produse chimice. Iar dacă se are in vedere că un sfert din producția industrială brașo- veană trece hotarele pentru a onora inscripția „Fabricat în România" — pondere estimată să crească la 30 la sută din totalul exportului de produse industriale românești — atunci trebuie recunoscut că tehnica bra- șoveană girează o frumoasă carte de vizită.Dar pusesem și întrebarea cum muncește aceasta armată de oameni ? Dacă acest cincinal se află sub însemnul calității și al efi

același ritm cu pulsul, cu inima țării. Este ușor de imaginat ce înseamnă un spor-, pe primii ani ai cincinalului, de 52 la sută al producției nete și de$42 la sută . al beneficiilor la 1 000 lei fonduri fixe, cind totalitatea acestor fonduri valorează 54 de miliarde.E adevărat, rîpdurile muncitorimii de' aici ai» sporit și numeric, dar rodnicia rezultatelor se trage din acea resursă pe care documentele de partid, orice judecată . economică ințe- leaptă o scot mereu in evi

dență. Pe întreaga perioadă dintre Congresele al IX-lea și al Xll-lea, ritmul mediu anual de creștere a productivității muncii fiecărei persoane ocupate din industria județului Brașov a fost de 7,7 la sută, cu 7 zecimi mai mult decit media pe țară. Ceea ce pare submultiplu in limbajul procentelor devine o imagine mai concretă prin valoarea nominală a activității economice. Faptul ca in județul Brașov circa 550 de oameni dintr-o mie (socotind intreaga populație) desfășoară activități stabile. îmbinat cu faptul că a- ceste activități sint preponderent productive și cu faptul că munca se desfășoară cu tot mai multă hărnicie și competență fac ca producția globală pe locuitor să se cifreze la .nivelul cel mai inalt din țară, 92 000 lei, iar productivitatea din industrie la nivelul, de asemenea record, de 360 000 lei de la fiecare om al muncii. Programul-direetivă privind dezvoltarea econom i- co-socialâ in profil teritorial, adoptat recent în înaltul for al comuniștilor, al poporului, Congresul al Xll-lea al P.C.R. stabilește creșterea populației ocupate — din- tr-o mie de locuitori ai județului — ia 555 in 1980 și la 564 in 1985, cote de vîrf in ansamblul economiei. Același prim loc va fi deținut în continuare și la indicatorul producției globale pe locuitor, prevăzută la 125 442 lei în 1980 și la 169 667 lei în 1985.Desigur, nu se fabrică
Serqiu ANDON " 
Nicolae MOCANU(Continuare in pag. a ll-a)

Ieri, mii de cetățeni s au înscris individual in frontul Unității Socialiste
Inițiativa tovarășului Ceaușescu oglindește 
încrederea profundă în conștiința cetățenilorCa lucrător în comerț, ca membru de sindicat de peste 30 de arii, m-am străduit întotdeauna să-mi fac datoria atit la locul de muncă cit și în îndeplinirea sarcinilor profesionale și obștești încredințate de sindicat.In cursul zilei de ieri am depus cerere de înscriere în organizația Frontului Unității Socialiste pentru că — prin noul cadru creat — posibilitățile cetățenilor nemembri de partid de a lua parte la viața politică a țării au devenit efectiv mult mai mari. In întreprinderea noastră există organizație de partid cu mulți membri. Dar există și foarte mulți oameni, nu numai din cei în vârstă, cum e cazul meu. care nu sint membri de partid. Aceeași situație este și in cartierul in care locuiesc.Condițiile create prin lărgirea atribuțiilor Frontului Unității Socialiste, prin crearea de organizații proprii — măsuri inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului — inițiativă pentru care ii

mulțumim din toată initna, oferă tuturor cetățenilor care devin membri ai acestor organizații posibilitatea practică de a lua parte la viața politică, la dezbaterea problemelor economice și- sociale care privesc colectivul in care muncesc, localitatea în care trăiesc. De pildă, în conformitate cu noile reglementări, organizațiile Frontului Unității Socialiste vor dezbate și principalele hotărîri inițiate de consiliile populare, in special cele referitoare la gospodărirea localităților, ceea ce înseamnă că practic noi. toți, vom decide în viitor asupra modului in care se dezvoltă și trebuie să se dezvolte orașul nostru.Așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al Xll-lea, vom dovedi că știm să ridicăm pe o treaptă superioară democrația poas-
Constantin NEAMȚU 
lucrător ia I.C.S. Comerț-mixt 
Tg. Jiu r

Părtași la tot ce se decide și se înfăptuieșteLa întreprinderea mecanică din Alba lulia, un număr însemnat de oameni ai muncii și-au exprimat dorința de a se Înscrie în organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste. Printre cei. care au .făcut cereri individuale de înscriere se află și Traian Chitulea, tehnician la C.T.C. „M-am înscris cu toată convingerea in Frontul Unită-

ții Socialiste știind că in acest mod pot contribui in mai mare măsură, într-un cadru organizatoric bine definit. la înfăptuirea politicii partidului, la realizarea sarcinilor economice și sociale stabilite de Congresul al Xll-lea, congresul întregului popor. Propunerile tovarășului(Continuare în pag. a II-a)

LA „GRIVIȚA ROȘIE“ S-au constituit
primele organizații ale F. U S.— Propunerile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social-politică a țării — ne spune tovarășul Ilie Bologa, secretarul comitetului de partid de la Întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" — răspund climatului de efervescență politică din intreaga țară.Simbătă dimineața, la ieșirea din schimbul III. zeci de muncitori de la turnătorie, forjă, secția prelucrări mecanice. Uzina termoelectrică, tineri, virstnici, femei, au înaintat cererile de primire în Frontul Unității Socialiste.— Am ținut să fiu printre primii— ne spune Constantin Badea, din secția mecanică II. Am crescut aici in uzină, am fost muncitor sortator, acum sînt tehnician, am participat la diferite acțiuni obștești in cadrul organizației de tineret și a celei sindicale. Acum, vreau să fiu un membru activ al Frontului Unității Socialiste. Copil fiind, am apucat să cunosc vechiul cartier Grivița. îi vedem chipul de astăzi. Transformări nu sînt numai aici. Toată Capitala, toată țara s-a înnoit. Cu toții trebuie să punem umărul să înmulțim succesele noastre. Aceasta se face cel mai bine— așa cum a subliniat și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — cind toți mernbrii societății participă Ia dezbaterea problemelor publice, la stabilirea deciziilor și angajează prezentul și viitorul țării.

— Lucrez la realizarea virolelor pentru reactoarele chimice — ne spune cazangiul Blană Nicolae — și așa cum mă străduiesc să dau produse trainice care să reziste la sute de atmosfere așa îmi înțeleg datoria de a participa la viața politică a țării. Nu sirit singurul, cei mai mulți din atelierul în care lucrez doresc să devină membri ai Frontului Unității Socialiste.Peste 15 la sută din colectivul de muncă al „Griviței roșii" il reprezintă azi femeile. Dumitra Bucureșteanu e frezor la sculărie. Ea a subliniat : „Am făcut cerere pentru a deveni membră a organizației noastre a Frontului Unității Socialiste. Pentru viitorul meu. al copiilor mei — am două fetițe — vreau nu numai să beneficiez, dar să-mi sporesc contribuția în cadrul sis-. ternului nostru democratic la o- pera de făurire a vieții noi, con- sacrîndu-mi întreaga capacitate cauzei înfloririi și prosperității patriei".In aceeași zi, numărul înscrierilor a depășit cu mult 200. Iar la secțiile sculărie-autoutilare, prpiectare-tehno- logie, și in serviciile Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic și rafinării s-au constituit primele trei organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste.
AI. PLĂIEȘU

| MARELE ÎNDEMN AL CONGRESULUI: A CREA OPERE 

INSPIRATE DIN CLOCOTUL VIEȚII Șl AL MUNCII 

Ziua de azi și de indue a culturii noastre
De multă vreme, teoria „artei pentru artă", a artei in sine, ruptă de contextul social, înstrăinată deliberat de destinatarul ei dintotdeauna, publicul, a primit răspunsul adecvat.De multă vreme, teoria izolării artistului in „turnul de fildeș" pentru a nu pătrunde pînă la el vuietuL vremii și al mulțimilor, a primit răspunsul adecvat. Răspuns prin opere durabile, aparțînînd acelor creatori sensibili la aspirațiile unanime, adinei cunoscători ai vieții mulțimilor. Dealtfel, acesta este izvorul cel mare al operelor adevărate, durabile, și spre acest „clocot al vieții și muncii" sint îndemnați să se îndrepte toți creatorii de artă, în memorabila chemare adresată de secretarul general al partidului de la tribuna celui de-al Xll-lea Congres.Este greu de imaginat, azi, un’creator lucid, conștient și încrezător în vocația sa care să se arate indiferent la modul in care verbul, ideea. emoția adunate în carte îi sînt întâmpinate de Cititor.. „Eu nu scriu pentru 

cei de azi, eu scriu pentru cei de 
mîine“ — ar fi o afirmație nu numai minată de vanitate, dar și riscantă. Fiindcă numai scriind pentru ziua de azi (pentru contemporanii in a căror faptă, opțiune și sensibilitate afli temeiul jetului artistic) poți avea certitudinea că scrii și pentru ziua de miine.Cind Eminescu se cufunda în trecut, aducind de acolo in lumina versului imaginea unui Mircea legist de „rîul și ramul" țârii, o făcea, nu încape îndoială, animat de un s«cru simțământ patriotic ; voind a aminti contemporanilor mesajul de permanență al istoriei naționale, Aiceleași intenții îl „vor fi îndemnat pe genialul poet să-și omagieze înaintașii

prin generoasele versuri din „Epigonii". Dar cind, cu sarcasm, constata : „Ai noștri tineri 1a Paris învață / La gît cravata cum se leagă nodul / Bi-apoi ne vin de fericesc norodul / Cu chipul lor isteț de oaie creață !", această diatribă, sigur, nu se năștea doar din nemulțumirea poetului față de semeni de generație, preocupați doar de condiția vestimentară. Ar li prea simplist să o credem. Dacă genialul poet, pentru care cuvîntul pare
Nicolae DRAGOȘa-și fi deschis toate tainele, s-a rostit în biciuitoare versuri pamfletare, este limpede că acestea se nășteau dintr-o atitudine de fond. Sînt versuri născute din indignare. 11 vor fi îndurerat pînă la revoltă pe poetul nostru național cosmopolitismul ce colora parțial epoca sa, nelimitin- du-se doar la imitațiile vestimentare, ci exprimîndu-se prin ignorarea valorilor proprii, prin minimalizarea lor. Și nu este Eminescu singurul creator care să fi avut de înfruntat asemenea indiferentism snob și superficial față de creația autohtonă. Teza cum că, prin destin, cultura românească ar fi mai mult un reflex al altor culturi, a cunoscut exprimări dintre cele mai hazardate. Desigur, ar fi o eroare să imaginării cultura noastră (și situația este aceeași și pentru celelalte culturi) izolată de contextul spiritual al epocii, surdă la semnalele tradițiilor culturale ale umanității. Receptivitatea creatoare la spiritul altor culturi, la idei -și modalități de expresie noi este un fenomen intrinsec creației. Dar aceasta nu poate fi echivalentă cu. absența

„Grivița roșie" : aspect deda constituirea primelor organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste

Suprema izbîndire
Popor român, ce-i drept, izbinditorii 
Nu ți-au lipsit; dar azi, ca niciodată, 
Suprema izbîndire-ți fuse dată 
In viforul eroicei istorii.

Izbinditorul dintre noi se-arată, 
Avind drept scut durabile victorii 
Ce dobindi prin ani cu muncitorii, 
Țăranii, cărturarii — țara toată.

E Nicolae Ceaușescu steagul
Pe care-n ceas de luptă și răscruce 
E scris, precum in piatră, Unitate.

Și comunismului i-om trece pragul 
Cit Ceaușescu, vajnic, ne conduce, 
Independenți și-n suveranitate.

Niculae STOIAN

originalității, cu figura de subaltern a creatorilor noștri. Mai mult, oamenii de artă români au fost — cum s-a dovedit — nu o dată precursori, obținind dreptul priorității, al originalității unor idei, formule artistice sau opțiuni estetice.Apelez la aceste cîteva exemple și idei, sper unanim acceptate, pentru că una din marile izbinzi spirituale ale perioadei ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului este și aceea că — adincindu-se conștiința-de sine, conștiința istorică a poporului — s-a exprimat, din ce în ce mai pregnant, în creația literară,' ca și in contribuțiile teoretice, conștiința de sine a 
culturii naționale. Există, formulate în documente de partid, în opera secretarului general al partidului, idei generoase, de reală înțelegere față de specificitatea creației artistice. Nicicînd ca azi, creatorul nu a fost pus într-o atit de evidentă situație de demnitate față de propria sa lucrare, față de propriul său talent ; libertatea de creație fiind un adevăr esențial al climatului nostru cultural. Fiindcă, ce poate fi mai stimulator pentru un om de artă decit chemarea de a deveni interpretul vieții și simțămintelor poporului căruia ii aparține, al istoriei și prezentului acestuia, al aspirațiilor sale viitoare? Realitatea social-economică și umană care se edifică în mod conștient in România, însoțite nu numai de dreptul,«dar și de îndemnul la imaginație creatoare, la* îndrăzneală artistică se cqnstituie ea însăși într-un veritabil îndemn către omul de artă. Nimeni nu-1 poate înlocui în fata foii albe de hîrtie pe creatorul însuși. Conștiința lui, talentul lui îi dictează cele pe care se hotărăște să le propună meditației și acceptării concetățenilor. Mai mult ca oricînd, în această ultimă vreme, ideea de valoare in artă, preocuparea pentru durabilitatea lucrării artistice și pentru largul, său ecou în conștiințe se află in prim-planul preocupărilor scriitoricești, la originea lucrărilor teoretice privind menirea artei. Spiritul realist, constructiv, revoluționar, în înțelesul cu adevărat complex al cuvintului, angajamentul de substanță intr-o ofensivă de durată, metodică, împotriva oricăror inerții in orice domeniu — realități de esență ale acțiunii de anvergură inițiate de partid — își află cu îndreptățire ecou și în activitatea oamenilor de artă. Se poate afirma că. în mare măsură, s-a realizat în lumea spiritului o calitate superioară a opțiunii, o adincire necesară a concepției privind . rosturile creației. Există o mai limpede conștiință a țelurilor și a finalităților eforturilor creatoare. Preocuparea pentru o reală și responsabilă angajare civică și artistică, năzuința către lucrări de valoare, cu rezonantă în conștiințe își află răspunsuri concrete in numeroase opere publicate in anii din urmă. E drept, lingă asemenea opere conviețuiesc, încă întimpinate cu o excesivă bunăvoință, lucrări care nu spun nimic, departe de clocotul vieții, evazioniste. O asemenea situație se cuvine să ne îndemne la mai multă intransigență critică. Iar acest lucru este posibil printr-o per-(Continuare în pag. a IV-a)
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Bîrlad este 
Oamenii din 
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directă la viața social-politică a țării
Ieri, mii de cetățeni s au înscris individual in Frântul Unității Sncialiste
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Ca piinea caldă
loan Dănllă din 

de meserie brutar,
partea locului spun că e 
meșter bun. că plămădește și 
rumenește o piine... s-o mănlnci 
din ochi, nu alta. lnt.r-o zi insă 
brutarul a căzut grav bolnav la 
pat. Internat de urgentă la spi
talul din localitate, era nevoie 
să i se facă masive transfuzii de 
singe. La apelul doctorilor Mihai 
Busuioc și Constantin Teodores- 
cu — care au vegheat, cu rîndul, 
la căpătiiul lui — au răspuns 
zeci și zeci de oameni de ome
nie nu numai de la locul de 
muncă al brutarului, ci si de la 
întreprinderea unde lucrează 
soția lui. Tuturor celor care i-au 
dăruit picăturile de viață salva
toare. brutarul le mulțumește 
din toată inima, considerindu-i 
oameni buni... ca plinea caldă.

De două ori 50
Apartamentul 44 din blocul 

numărul 2 de pe strada Ana 
Ipătescu din Baia Mare deveni
se neîncăpător. Gazdele — Va- 
sile și Otilia Foltoș — erau săr
bătoriți de fiii și nepoții lor 
pentru împlinirea a 50 de ani de 
căsătorie. Dar încă o cifră 50 
este înscrisă la loc de aleasă 
cinstire în cartea vieții lui Va- 
sile Foltoș. El a fost învățător, 
timp de 50 de ani, din care 44 la 
o singură școală — cea din satul 
Aciua 
rierei 
toate 
Mulți 
ajuns ... ............. . ,
minunează văzînd condițiile in 
care învață acum — să tot în
vețe ! — nepoții și strănepo
ții lor.

Fetița din tren
In trenul de persoane nr. 5007 

de pe ruta București — Ciceu 
a fost găsită o fetită in vîrstă 
de 3 ani. O fetiță frumoasă, ca 
toate fetitele, si care știe că o 
cheamă Mioara. Mioara, și mai 
cum ? Nimeni nu știe. In sacoșa 
pe care fetita o avea în mină, 
călătorii din tren au găsit un 
bilețel pe care scria doar atit :■ 
„Cel care găsește copilul acesta, 
il rog foarte mult să-l crească 
sau să-l dea la creșă“. , .

Călătorii au dus-o pe Mioara . 
la secția de pediatrie a spitalului 
din Tg. Ocna. Cu toată grija cu 
adevărat părintească a celor care 
o înconjoară aici. Mioara în
treabă mereu : „Dar mămica, 
mea unde-i ? Cînd vine Dacă 
o intilnifi...

— unde, la începutul ca
sate, a predat singur la 

cele 7 clase ale școlii, 
dintre foștii săi elevi au 
la vîrsta pensionării și se
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Părtași la tot ce se decide și se înfăptuiește(Urmare din pag. I)Nicolae Ceaușescu cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viata politică sint izvorîte din cunoașterea profundă a actualului stadiu de dezvoltare a patriei noastre, corespund dorinței tuturor cetățenilor de a participa mai eficient la făurirea mărețelor perspective ce ne însuflețesc". La rîndul său, electricianul Zaharie Chirteș a ținut să-și exprime și el opinia în

această zi pe care o consideră deosebit de importantă pentru munca și viața lui : „A fi membru într-o organizație a Frontului Unității Socialiste consider că reprezintă încă o dovadă a adeziunii noastre depline la politica partidului și a dorinței noastre de a participa activ la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor care privesc viața localității noastre și a țării întregi".
Ștefan DINI C Acorespondentul „Scinteii"

exprimat această dorință și țin să fiu printre primii primiți în rîndurile membrilor organizației Frontului U- nității Socialiste pentru a participa mai activ la activitatea politică și socială care se desfășoară în sistemul democratic general»- al țării noastre. Mă bucur că din inițiativa secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va crește rolul Frontului Unității Socialiste, a- vînd posibilitatea de a cuprinde un număr mai mare de oameni ai muncii

In munca politică, In activitatea de edificare socialistă și comunistă a scumpei noastre patrii."în satele județului consiliile Frontului Unității Socialiste își desfășoară de asemenea activitatea de înregistrare a marelui număr de cereri exprimate de cetățeni pentru a deveni membri ai Frontului Unității Socialiste.
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

Vom acționa și mai activ în spiritul
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In numai 
cîteva ore

Seara, pe strada Libertății din 
municipiul Reșița, un cetățean, 
lordache Obreja, a fost grav ac
cidentat de un autoturism. In 
loc să oprească și să-i acorde 
primul ajutor, șoferul a apăsat 
pe accelerator si a fugit, laș. de 
la locul faptei. Deși a dispărut 
in viteză, un trecător a putut să 
retină totuși, prin întuneric, 
două cifre de la numărul de 
înmatriculare : O și 9. Imediat, 
organele de miliție au controlat 
toate autoturismele care aveau 
in numărul de înmatriculare a- 
ceste două cifre. Și astfel a fost 
identificată mașina cu numărul 
1—CS—9024 condusă de Iosif 
Kapros. aflat sub influenta al
coolului. Acum staționează, aș- 
teptind verdictul legii.
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Caracterizări... 
necaracteristice 
împreună cu alți^ complici de 

teapa lui. Ion Lăzăroiu a adus 
Întreprinderii chimice din Riș- 
nov, unde lucra, prejudicii in 
valoare de 265 000 lei. prin sus
tragerea de materii prime șt 
materiale. Lăzăroiu a încercat 
să fugă insă de răspundere. Bl 
a prezentat instanței de jude
cată, din partea întreprinderii, o 
caracterizare de „bună purtare“. 
Cine și de ce i-a „dat^ un ase
menea act la mină, rămine de 
văzut. Culmea e că intr-o altă 
caracterizare, conducerea casei 
de cultură a orașului scria negru 
pe alb precum că Lăzăroiu „po
sedă un înalt simt de răspunde
re fată de avutul obștesc".

Neimpresionată de cele sus- 
zise și bazindu-se pe dovezile 
de la dosar, instanța l-a 
damnat pe Lăzăroiu la 
mulți ani închisoare.

Răbdare și... 
bumbac

Se pare că Întreprinderea 
țigarete din Timișoara este 
cale să asimileze un nou sorti
ment de tutun, in amestec cu 
sfoară din bumbac. „Inovația" a 
fost experimentată pe... neșansa 
cititorului nostru Paul Condor 
din Satu Mare. Fără să dea.. 
sfoară-n țară, ne-a adus drept 
mostră o țigară umplută cu trei 
fire • de tutun si cu o... sfoară 
de bumbac. S-ar putea ca noul 
tip de țigară să fie mai puțin 
periculos pentru sănătatea fumă
torului. Pină una, alta, se pare 
că e vorba de o... tragere pe 
sfoară.

Apă i-a trebuit...
Constanța Teleabă trebuia să 

predea gestiunea bufetului din 
satul Tltești-Vilcea unei alte 
lucrătoare. Știind că are un gol 
in gestiune. Teleabă a încercat 
să-l umple cu... apă. Ce credeți 
că a făcut ? A luat 190 de sticle, 
le-a umplut cu apă și a declarat 
că sint pline ochi cu rachiu alb, 
in valoare de 7 000 de lei. Adică 
exact suma care-i lipsea. Pină 
la urmă, in tentativa ei de a in
duce in eroare organele de con
trol, s-a dat de gol. Adică s-a 
dovedit apă de ploaie. Așa 

că Teleabă a intrat...

con- 
mai

de 
pe
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Primii înscriși - primii la înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare a comuneiToți cetățenii din comuna noastră, ca și întregul nostru popor, au luat cunoștință cu bucurie de măsurile stabilite de conducerea partidului, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea ‘rolului Frontului Unității Socialiste în întreaga viață socială. Acum, la o săp- tămînă după încheierea lucrărilor Congresului partidului, cînd toți cetățenii țării au trecut să înfăptuiască cele hotărite de marele sfat al comuniștilor, ne este clar tuturor ce avem de făcut fiecare pentru înflorirea țării, iar înființarea organizațiilor Frontului Unității Socialiste ne va ajuta să ne organizăm mai bine munca pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.Fiind deputată în consiliul popular comunal, împreună cu cetățenii din circumscripția mea, am discutat despre planul de dezvoltare in profil te-

ritorial al comunei, care cuprinde prevederi la a căror îndeplinire sînt chemați să contribuie toți locuitorii, membri și nemembri de partid. Cadrul nou creat de înființare a organizației comunale a Frontului Unității Socialiste ne va permite să ne mobilizăm și mai bine forțele, să atragem toți sătenii la buna gospodărire și înfrumusețare a comunei. Tocmai de aceea cetățenii din circumscripția noastră au ținut să fie primii înscriși în organizația comunală a Frontului Unității Socialiste, aceasta exprimînd și dorința de a fi tot primii și la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de dezvoltare al localității noastre.
Ana CRUȘITU
deputată, casnică, comuna Viișoara, 
județul Neamț

Proprietari, producători, oameni politiciLa I.M. Petrila, minerul șef de schimb Nicolae Boboc, din cunoscuta brigadă a lui Eugen Voicu, care a lansat valoroasa inițiativă muncitorească „Brigada înaltei productivități", în primele ore ale dimineții de ieri și-a exprimat dorința de a fi primit în rindul membrilor Frontului Unității Socialiste : „Sint ferm convins că fiind primit în Frontul Unității Socialiste pot sa-mi aduc o mai mare

contribuție, în mod direct și activ, Ia înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, să particip direct la dezbaterea problemelor politice și economice din colectivul nostru de muncă".Printre primii care s-au prezentat la termocentrala Mintia cu cereri de a fi primiți au fost bobinatoarea Ani- cuța Ciofrică și electricianul Ioachim Pitic. Ultimul ne-a declarat : „Mi-am

unității, al frățieiîntreprinderea de tricotaje Someșul din Cluj-Napoca, numără peste 4 600 de oameni ai muncii, români, maghiari și de alte naționalități, din care peste 80 la sută sînt femei. Aici își desfășoară activitatea o organizație de partid puternică, ce numără circa 2 000 de membri. Mai bine de jumătate din efectivul întreprinderii o formează nemembrii de partid — tineretul, membrii de sindicat — oameni care își aduc în egală măsură contribuția la îndeplinirea sarcinilor, cei mai mulți participînd activ la viața politică, socială și culturală a întreprinderii.Ne aflăm la secția î, atelierul B tricotaje, unde în schimbul I lucrează 367 de muncitoare, din care numai 65 sint membre de partid. Floare Arsinica, o muncitoare tî- nără, cu mișcări vioaie, sigure, de- punindu-și cererea de înscriere ne spune : „Am fost întotdeauna alături de partid și de politica sa. în timpul lucrărilor Congresului am realizat cele mai bune rezultate din viața mea, adevărate performanțe pe care le-am închinat partidului, realegerii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Faptul că m-am înscris ca membru în Frontul Unității Socialiste înseamnă o angajare solemnă de a-mi închina munca și viața construcției socialiste".— E foarte harnică tovarășa Arsinica, intervine maistra de schimb Florica Bărbat. Luna trecută a realizat cel mai mare cîștig, peste 3 000 de lei — fără sporul de vechime. Lucrează excepțional orice model,

nu-mi aduc aminte să i se fî respins vreun exemplar pentru defecțiuni.A doua cerere de înscriere aparține muncitoarei Kilin Magdalena. „Am 15 ani de cînd lucreaz în fabrică, în această secție unde mă simt ca acasă. Politica partidului nostru a creat un climat de prietenie și frăție intre muncitoare, indiferent de naționalitate, încît mă simt în casa mea, în patria mea. Am citit documentele Congresului al XII-lea al partidului, la aplicarea cărora in viață mă angajez cu toate puterile mele, pentru că înfăptuirea lor va însemna o țară mai frumoasă, mai bogată, iar viața noastră mai prosperă. Iată de ce mă înscriu cu drag in Frontul Unității Socialiste".Stăm de vorbă și cu o a treia muncitoare înscrisă în Frontul Unității Socialiste în ordinea cererilor depuse. O cheamă Elena Manciu.— Sint mamă a doi copii pe care îi cresc in spiritul dragostei față de partid, față de patria noastră socialistă. Voi participa din inimă, cu toată ființa mea, ca și pină acum, la activitățile profesionale și politice, cu deosebirea că acum cînd sint membră a Frontului Unității Socialiste am o responsabilitate mai mare, o obligație deosebită.Pînă la ora prînzului au depus cereri de înscriere în Frontul Unității Socialiste peste 120 de muncitoare, membre și nemembre de partid.
Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scinteii’

(Urmare din pag. I)mereu aceleași produse. Saltul spre o nouă calitate, îndemn însuflețitor al partidului nostru, își află răspunsul la nivelul industriei in proporția de 42 la sută produse noi și modernizate în actualul cincinal. Unele întreprinderi, cum ar fi „Rulmentul", și-au reînnoit producția aproape în totalitate. Acest rezultat încorporează nenumărate file de izbînzi ale prideperii și inventivității, ale abnegației și colaborării în muncă. Fie că e vorba de noul „arsenal, greu" pus la dispoziția marilor șantiere naționale (buldozerul de 360 CP, autobasculanta de 50 de tone ș.a.), fie că e vorba de răspunsul prompt al constructorilor de.mașini la cerințele folosirii mai eficiente a energiei, dar și de perfecționarea produselor simple, această receptivitate față de nou, dovedită practic, a- ceastă capacitate de asimilare din mers a cuceririlor revoluției științifico-tehnice exprimă atît capacitatea profesională, cit și gradul

înalt al conștiinței revoluționare a celor ce muncesc uniți pe aceste meleaguri, români, maghiari, germani și de alte naționalități.Ca rezultat direct al prinosului de muncă adus de brașoveni apar și coordonatele tot mai civilizate, tot

tămina redusă de lucru. Exceptînd Capitala, Brașovul ocupă locul al doilea între județe privind raportul dintre populația urbană și cea rurală și primul loc în ceea ce privește numărul absolut de locuitori în orașe.

graf, județul ocupă abia locul al șaselea, iar după acela al abonamentelor de televiziune — locul al șaptelea. în schimb, brașoveanul se arată mult mai aplecat spre carte, de- țipînd din acest punct de vedere un loc întrecut doar
Un județ nerăbdător cu timpul

mai prospere, ale vieții omului. Din 1965 pînă in prezent, desfacerile de mărfuri cu amănuntul s-au triplat, numai în ultimul an statistic crescind cu peste 700 milioane de lei. în acest cincinal, oamenii muncii din județ beneficiază de un spor al retribuției de un miliard și jumătate lei, prestațiile de servicii aproape s-au dublat, 21 000 de familii s-au mutat în case noi, peste 66 000 de oameni ai muncii beneficiază de săp-

în acest bilanț de cifre și procente, se poate pune întrebarea : cum e brașoveanul, care este profilul spiritual al locuitorului de aici, în anul de față, anul marelui Congres. Scrutîn- du-i timpul liber, se observă o predilecție deosebită spre mișcarea în aer liber și turism, care se pare că și atenuează chemarea lui spre destinderi statice, cum ar fi spre marele și micul ecran. Astfel, după numărul spectatorilor de cinemato

de marile centre universitare. Este neîndoielnic și un efect al preocupării față de studiul profesional și creșterea calificării, județul deținînd și sub acest aspect un concludent loc unu: după numărul celor ce frecventează școli de maiștri.Rîndurile de față au încercat să schițeze un profil al județului Brașov, al oamenilor lui. îi lipsește o precizare : nimic nu caracterizează mai puțin preocu-

pârile șl activitatea ce se desfășoară aici, decît mulțumirea de sine. Cu toate meritoriile izbînzi, fie că e vorba de cote economice, fie că e vorba de parametri tehnici, fie că e vorba de coordonate ale civilizației, tendința certă și constantă a oamenilor muncii de pe meleagurile țărilor Bîrsei, Făgărașului și Ho- moroadelor, ca dealtfel de pe întreaga vatră a țării, este dorința de autodepăși- re, nemulțumirea creatoare, conștiința perfectibilității, ambiția unor mereu mai mîndre împliniri.Este, ca să spunem așa, condiția subiectivă, de suflet și voință, de interes și luciditate, care dă și va da viață condițiilor obiective, acumulărilor de pînă acum, înspre o nouă și însufleți - toare realitate : viitorul limpede și viguros conturat acestui județ, ca și întregii patrii, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, prin documentele de importanță istorică adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.

S3 
la I

IRubrică realizotâ de
Petre POPA
și corespondenții „ScînteiTj

Cunoscută și apreciată de mai bine de 150 de ani, stațiunea Pucioasa este așezată in inima unui ținut deluros, pe malul sting al la- lomiței (altitudine 350 m), la numai 20 km de Tirgoviște și 40 km de Sinaia. Ea se remarcă prin factori naturali de cură cum sînt apele minerale sulfuroase, sulfatate, clo- rurate, sodice, calcice. Stațiunea funcționează în tot cursul anului, oferind condiții optime de cazare și tratament celor suferinzi de afecțiuni cronice reumatismale, afecțiuni ale sistemului nervos și vascular periferic, ale căilor respiratorii superioare, afecțiuni ginecologice. Cei aflați la cură balneară sau turiștii ce-și petrec sejurul aici au la dispoziție, pentru destindere și reconfortate, cinematografe, casa de cultură, bibliotecă, iar pentru plimbări și drumeții parcul și împrejurimile împădurite.
★La marginea Brăilei, pe malul unui lac cu efecte terapeutice cer

te. in mijlocul unui pare de aproape 40 ha, a fost construit complexul balnear Lacu Sărat cuprinzind în aceeași clădire o bază modernă de tratament, hotel și pensiune. E- fectul terapeutic al apelor lacului și nămolul sapropelic deosebit de abundent in săruri minerale au făcut ca stațiunea să intre în ultimii ani în rîndul localităților balneare bine cunoscute și recomandate de medici pentru tratarea afecțiunilor reumatismale, dermatologice, ginecologice, a afecțiunilor căilor respiratorii etc. în acest complex se e- fectuează proceduri multiple : hi- droterapie (băi calde cu apă minerală la cadă, băi cu plante medicinale, dușuri scoțiene, subacvale, băi galvanice etc.).Rezervarea de locuri și informații suplimentare la oficiile județene de turism din țară și Ia filialele acestora.în fotografie : Ilustrată din Pucioasa.
Sănătatea și medicamentele

ț.. I-XSU :

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALA

Revista medicală „Farmacovigilen- ța", editată sub egida Ministerului Sănătății, semnalează date din literatura internațională de specialitate privind efectele secundare (adverse), deci nedorite, fie ale unui medicament, fie ale unor asocieri de medicamente, ca rezultat al interacțiunii lor. Despre evitarea unor asocieri neadecvate de medicamente ne-a vorbit' prof. dr. Dumitru DO- 
BRESCU, decanul Facultății de far- mrt ie, redactor responsabil al revistei citate.— Este o realitate că în practica curentă rareori i se recomanda o- mulul bolnav un singur medicament. De11 cele mai multe ori bolnavului i se administrează două sau mai multe medicamente. în mod firesc, in asocierea substanțelor pot exista trei situații și anume: medicamentele prescrise pot să se potențeze, adică acțiunea u- nei substanțe sau a mai multora să se accentueze ; medicamentele a- sociate pot să se contracareze, încît să fie diminuată una sau mal multe din acțiunile lor și, în sfîrșit, situația in care medicamentele nu se influențează. Se înțelege că interacțiunile care au ca rezultat fie accentuarea, fie diminuarea efectelor medicamentelor pot duce la situația de a nu se realiza eficiența terapeutică dorită.

— Ce se întimplă însă cînd per
soane suferinde trebuie să ia timp 
îndelungat mai multe medicamente ?— O situație deosebită o prezintă, într-adevăr, acei bolnavi cronici cu tratamente îndelungate pentru o suferință de bază (hipertensiune, diabet, reumatism, ateroscleroză etc.). La acești bolnavi orice altă medi- cație, care se adaugă pentru o nouă suferință survenită, trebuie să țină seama, in mod obligatoriu, de tratamentul bolii de. bază. S-ar putea ca unii medici să omită să întrebe pe bolnav dacă face și un alt tratament— deși acest lucru este obligatoriu— dar este bine ca persoanele suferinde care se adresează unui medic să-l informeze dacă iau și alte medi-■ camente — chiar dacă nu sînt întrebate.Dacă, spre exemplu, un bolnav cu reumatism cronic urmează de mai mult timp un tratament cu o substanță antiinflamatoare — fenilbuta- zona — și la un moment dat face o tromboflebită (boală a vaselor sanguine în care se produc coagulări în vene) în mod firesc i se administrează un anticoagulant oral. în a- ceastă situație între cele două substanțe — fenilbutazona și anticoagu- lantul — apar interacțiuni care determină declanșarea unor hemoragii foarte grave.

— Din ce cauză considerați că unii 
bolnavi insistă să li se recomande

medicamente realizate de firme din 
străinătate ?— Cred că din lipsă de informare, de cunoaștere a unor realități. Industria noastră farmaceutică, cu o veche și valoroasă experiență, este în prezent capabilă să realizeze 95 la sută din medicamentele necesare pentru tratarea tuturor a- fecțiunllor, numai restul de 5 la sută, deci un procent foarte mic, fiind necesar să se importe. Recomandarea medicamentelor străine se justifică numai in cazuri de excepție. De pildă, Brufenul, medicament străin, avind acțiune antiinflamatoare, este solicitat în bolile reumatismale, deși efectul lui este egal, sau chiar mai slab decit cunoscuta aspirină. Brufenul ar trebui rezervat numai pentru cazurile cind aspirina produce o anume intoleranță gastrică. Dar multi apelează la medicamente străine și pentru că nu știu că aceeași substanță activă poate avea denumiri comerciala diferite, după fabricile care leprepară. De exemplu, Dlazepanulromânesc are aceeași acțiune ca
Valiumul (produs in Elveția). Seduxc- 
nul (R.P. Ungară), Faustanul (R.D.G.), 
Relaniumul (R.P. Polonă) ș.a.m.d. Orice medic sau pacient poate găsi aceste sinonimii in agenda medicală. Intervine adesea însă și un factor psihologic. Unii bolnavi cred că un medicament scump este mai eficace, îmi amintesc de un bolnav - re. foarte necăjit, mi s-a plîns „cu o să mă fac eu bine cu medicamei. de 0,30 lei Era vorba de o criză de angor (angină pectorală), pentru care nu există nici un medicament mai bun ca nitroglicerina (tubul cu 20 comprimate costă 0,30 lei).

— Situația este asemănătoare și în 
cazul calciului ?— Comprimatele efervescenta de calciu 200 sînt la fel de bune ca oricare alte produse similare realizate de firme reputate. De fapt cel puțin jumătate din cei care folosesc calciu nu au nevoie să-l ia sub formă de comprimate : el trebuie luat din produsele lactate sub această formă fiind perfect asimilabil. La fel vitaminele. O alimentație normală, echilibrată, asigură vitaminele și calciul necesare organismului. Ele se cer suplimentate prin produse farmaceutice numai in convalescență, după boli infecțioase sau bolnavilor debili, anemici, cu hepatită cronică ș.a.Administrarea medicamentului este un act de mare responsabilitate, medicul fiind dator să explice cu răbdare pacientului efectele medica- ției. iar acesta să respecte întocmai recomandările ce i-au fost făcute.

t
Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Cum se complică 
uniiLa prima vedere, actul, angajamentul scris, polița — cum vreți să-i spuneți — pare doar stranie, paradoxală :„Subsemnatul Crăciun N. Ion. domiciliat în str. Glucozei nr. 12, sectorul 2 declar pe propria-mi răspundere următoarele. (Aici ar trebui două puncte, dar respectăm ortografia originalului.) Accept căsătoria civilă între mine si numita Enache Maria Jenica cu condiția ca în termen de 30 (treizeci) de zile de la eliberarea certificatului de căsătorie să înaintez pe propria-mi cheltuială divorțul". Apoi : „Menționez că această declarație a fost dată de subsemnatul de bună voie și nesilit de nimeni". Urmează seria buletinului de identitate, ca la casierie, iscălitura „mirelui" și a doi martori. Toate aceste giruri urmau să consfințească realitatea tranzacției. S-a procedat cu prudentă si respectul fată de vorba scrisă corespunzătoare împrumuturilor mai mari de 250 lei.în pofida promisiunii, căsătoria, atit de solemn angajată în vederea unui divorț rapid. n-a mai avut loc. De ajuns la tribunal tot au ajuns insă, vocația pesimist-procesua- lă a acestei căsnicii, care se încheia doar ca să se desfacă, realizîndu-se pînă la capăt.Judecata a avut foșnet de voal și parfum de violete. N-au cerut să-și împartă crătiți și carpete, nu s-au încontrat pentru perini și ibrice. S-au judecat pentru contravaloarea rochiei de mireasă, cumpărată, dar nefolosită, și a verighetelor groase perechea), comandate, dar nepuse Cu toate că veselia nu s-a mai (3 700 lei pe deget, declanșat

(veselia care urma să consfințească, probabil cu dar, o căsnicie lungă cît două chenzine). cheltuieli .tot s-au făcut. însăși nașa a certificat asta, martoră tratată inclusiv de instanță cu atenția cuvpnită, chiar dacă a fost din capul locului o nașă fără fini, iar ei miri fără nuntă.Fără îndoială că or fi existat alte motive decît gustul extravagantei care să îndemne la încheierea unui act atît de bizar. Indiferent care or fi ele, efectul unui asemenea angajament („pe propria răspundere" 1) de a fi ginere cît un concediu cu spor de toxicitate, nu poate fi decît unul: complicații inutile.
Partea nevăzută 

a corăbiei
Se pare că cele relatate mai jos nu suscită prea multe comentarii. Tîlcul. dacă există, il poate desprinde fiecare pe răspunderea lui. Ne mulțumim doar să observăm că trecerea timpului conferă, întotdeauna, o altă lumină evenimentelor.Elena Buhăescu lucrează într-o muncă modestă la întreprinderea „Miraj". Funcția ei de „ambalatoare manual" era retribuită, in perioada supusă comparării, cu 1 332 lei lunar. Desigur, El. B. ar putea ataca preocupări mai complicate și mai bine retribuite, dar nu despre ambiția ei profesională e vorba. în perioada 1970—1971, El. B. a lucrat ca vinzătoare la unul din magazinele O.C.L. Textila 1. A fost antrenată în răspunderea asupra unui prejudiciu de 60 000 fără citeva sute de lei. Misterioasele cauze

ale pagubei n-au fost elucidate. Elenei B. însă i-a revenit să plătească partea dînsei și să-și caute alte talente. A achitat 28 197,26 lei, în 13 luni. La vremea respectivă. încercarea financiară prin care a trecut fosta vinzătoare, actuala ambalatoare manual, a stirnit, desigur, compătimiri.Iat-o, după opt ani, din nou în justiție. Acum însă în postură de reclamantă. L-a chemat în judecată pe băiatul și în același timp moștenitorul concubinului ei. îi cere să-i recunoască partea ce i se cuvine din averea moștenită, arătind și dovedind că dînsa nu a fost o femeie singură, cum se credea, că a conviețuit cu cineva, ca soț și soție, atîta doar că fără acte. în consecință, revendică o jumătate din bunurile succesiunii, pe măsura contribuției personale la prosperitatea acelui cămin al iubirii nelegitime.Cineva se poate întreba, din punct de vedere strict gospodăresc : „Ce ’contribuție putea să aibă această persoană, cu un venit legal de 1 332 lei și cu datorie de 28 de mii ?“. întrebarea ar fi nedreaptă. Nici bărbatul cu care El. B. și-a petrecut acești ani, în care intră și anul imputației. nu ar fi putut dovedi o contribuție mai mare. Ca șofer la grupul școlar „Timpuri noi" semna statul pentru 1 573 de lei : prejudicii de acoperit nu avea, dar plătea întreținerea pentru băiatul dint,r-o căsătorie „legitimă", actualul moștenitor. Așa că și dinsul, din punct de vedere al bugetului familial, mai mult ca sigur inspira compătimiri.Prin prisma actualei dispute pentru moștenire. imaginea prosperității celor doi concubini se cere reabilitată. Iată bunurile ce se reclamă acum a fi fost dobindite din modestele venituri, grevate și de amintitele datorii : un autoturism Dacia 1 300. două garnituri de mobilă, frigider. 14 grame bijuterii de aur. un casetofon japonez „Aiko",

un televizor, portativ (pe lingă acela din casă), o combină muzicală marca .,Crown" (evaluată la 9 000 de lei), o barcă pe lacul Snagov. Despre barcă s-au purtat cele mal contradictorii dispute, unii sustinînd că era cu motor, alții că era cu vîsle.Indiferent ce-o fi fost, caiac ori submarin, se pare că oamenii pluteau bine.
...la lună

— Cum te numești ?— Ham 1— Inculpat, ai fost întrebat care ti-e numele și prenumele.— Ham, ham ! . ,— N-ar fi cazul ca. în situația dumitale, să te mai tii de șotii.— Hau-hau-hau-hau-u-u 1— Apărarea e rugată să ia legătura cu inculpatul și să-i explice că e în interesul lui să se comporte firesc si să răspundă la întrebări.Avocatul se apropie de boxă.— Mrrr...— Omule, concentrează-te și răspundă la întrebările care ți se pun.— Mmhau-au-au 1 Ham, ham !Instanța a pus in discuția părților oportunitatea unei noi expertize psihiatrice. (Se mai făcuse una, in timpul anchetei, dar pe atunci Tudor Jugănaru era ca un mielușel), în timp ce se desfășura dezbaterea sumară asupra acestei propuneri și se dicta ho- tărîrea instanței, inculpatul s-a mai repezit o dată, spre grefieră, ocupată cu scrisul, speriind-o strașnic si gata s-o muște.La expertiză, simularea s-a văzut înfruntată cu ochii severi ai științei: „După o

săptămînă de tratament, bolnavul nu mai latră, ci răspunde la întrebări". Dincolo de caraghioslicul împrejurării, conduita de ultimă oră a lui T. J. reprezintă o extraordinară dovadă și un teribil simbol. Simbol, deoarece optînd ca simulant pentru ipostaza canină, inculpatul și-a autodefinit fapta crudă pentru care e judecat (dacă nu cumva 'cățeii s-ar simți jigniți). Iar dovadă, pentru că această stratagemă, ieftină și disperată. prin care un mare vinovat (art. 174 cod penal) încearcă să scape de răspundere, și poate de remuscări. reamintește cit de aproape sint. ca esență, comicul și tragicul, dramaticul și ridicolul.
Din caietul 
grefierului
„Instanța a putut constata la fața locului realitatea, dacă era -sau nu era imobilul in care «rata batea cu ciocul în geam»".(Memoriu în dosarul Judecătoriei sectorului 2, nr. 1407/78).„Dovedesc cu înscrisul „Scrisoare de trăsură" nr. 53 din 30 septembrie 1939 că am cumpărat numai subsemnatul un pat de fier, ca bun propriu 1/1 de uz personal, partea adversă avind 1/2 din alt pat de fier".(Dtn dosarul Judecătoriei Lugoj, nr. 2830/78)

Serqlu ANDON
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2 decembrie
MAI SÎNT
30 ZILE 

PÎNÂ LA 
SFÎRSITUL 
. ANULUI

ANCHETA ECONOMICĂ A „SCÎNTEII"

1. CARE ESTE STADIUL ÎNDEPLINIRII 
PLANULUI LA PRODUCȚIA FIZICĂ ?

2. CE MĂSURI CONCRETE ÎNTREPRINDEȚI 
PENTRU LICHIDAREA RESTANȚELOR ?

■A

>

i

I

Ziua în care am realizat ancheta economică de față a marcat 
începutul^ ultimei luni a anului. In fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă în această lună, decembrie, se cer eforturi deosebite pentru 
a se pune la punct îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1979 la 
toți indicatorii și pregătirea în cele mai bune condiții a producției anu
lui vntor. De asemenea, pretutindeni acolo unde din diferite motive 
există restanțe, trebuie acționat cu hotărîre pentru recuperarea lor in
tegrală în cel mai scurt timp.

Ancheta „Scînteii" și-a propus să urmărească, în cîteva mari 
întreprinderi industriale, tocmai felul în care se acționează în această 
direcție, pentru ca planul pe acest an să fie realizat integral, fără 
nici o restanță. Am adresat interlocutorilor noștri — cadre cu munci 
de răspundere în unitățile economice respective — întrebările:

1. CARE ESTE STADIUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI LA PRODUC
ȚIA FIZICĂ?

2. CE MASURI CONCRETE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU LICHI
DAREA RESTANȚELOR?

„Termenul limită de recuperare—
20 decembrie"

Andrei MESEA, director cdiunct, 
întreprinderea „Independența“-Sibiu :

Iîn momentul de față, volumul utilajelor nelivrate conform graficelor, destinate obiectivelor cu termen de punere in fi acțiune, în acest an, însumează peste 300 e tone. între acestea, 83 tone sint pent' mitățile Ministerului Industriei Metalurg — laminor pentru întreprinderea <’ i Zalău, instalații electricepentru atul de construcții si montajutilaj / Giurgiu si întreprinderea deprelw uminiului Slatina ; 120 tonesint rități ale M.I.C.M. — utilajmet?’ -u întreprinderea de ventila-'ăr'9’" T.A.S.A. Sf. Gheorghe, In-nică Gheorgheni ș.a. N-au a, livrate utilaje pentru ” nea altor ministere.1 Vreau să subliniez $ toate condițiile teh- istfel încît termenul- 1 poată fi stabilit estanțelor : neono- ntracte încheiate t la timp a made către între- louri electrice rice), între
-nergic—și este necesar 

. i mai energic al centralei"
CA, secretarul comitetului 

eședintele consiliului oamenilor 
,u de la întreprinderea de cazane mici 

și arzâtoare Cluj-Napoca î 

prinderea minieră Orșova (70 tone masă de stampare pentru cuptoarele de inducție), C.S. Galați (diferite tipodimensiuni de tablă) ș.a.
2 Despre hotărîrea colectivului de Ia „Independența“-Sibiu de a realiza integral planul pe acest an vorbesc elocvent eforturile stăruitoare ce se depun în aceste zile pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea planului anual la producția fizică. Este singurul indicator cu probleme. Colectivul întreprinderii noastre acționează acum cu fermitate pe baza unui program prioritar pentru recuperarea integrală, pină la 20 decembrie, a utilajelor necesare obiectivelor cu termen de punere în funcțiune. Programul cupnn-, de măsuri precise, la nivelul secțiilor, atelierelor, echipelor, cu termene obligatorii de recuperare pentru fiecare utilaj, operație și reper în parte. O măsură speciala o constituie nominalizarea oamenilor care execută diverse repere și operații. Au fost reactualizate, totodată, graficele pentru asigurarea întregului necesar de materiale, iar delegați ai uzinei sint detașați de mai multe zile la absolut toți furnizorii. S-a trecut, de asemenea, la efectuarea unor analize zilnice a modului în care se realizează programul prioritar de recuperare a utilajelor necesare obiectivelor cu termen de punere în funcțiune.

elementele de automatizare contractate cu întreprinderea de panouri și tablouri electrice Alexandria, care mai tîrziu a transferat contractele la I.R.U.E. Cîmpina, o întreprindere nouă, cu mai puțină experiență în realizarea acestor produse. O altă cauză o constituie refuzul întreprinderilor ,.Balanța" și „Independența" din Sibiu de a contracta în termen elementele de acționare hidraulică și pneumatică. Problema nu a fost rezolvată definitiv nici pînă acum, cu toate că s-au deplasat acolo colective ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ale centralei industriale și ale beneficiarului. Aceasta, este de natură să afecteze punerea în funcțiune a unor obiective de investiții din Lugoj și Gheorgheni.
2Vizîtind în aceste zile atelierele șl secțiile întreprinderii, se pot vedea concret acțiunile ce se întreprind pentru realizarea unei producții cit mai mari.La începutul lunii octombrie, exista o restanță destul de mare la cazanul de,abur. La sfirșitul lunii noiembrie, aceasta ș^a „subțiat" la numai 200 tone. în ultimele două luni au fost recuperate 80 tone. Faptul că există o restanță la acest sortiment nu se datorește numai colectivului clujean, ci și lipsei de tablă de la Combinatul side

rurgic Galați și a țevilor de la întreprinderea din Roman, care dealtfel au și acum rămîneri în urmă la livrarea acestor produse. La sortimentul utilaj rutier s-au dat suplimentar, pină la această dată, 3 284 tone, cu aproape 50 la sută mai mult față de plan. A fost acoperit necesarul pentru obiectivele de investiții cu termene de punere în funcțiune în acest an.Pe lîngă organizarea mai bună a'fabricației și formarea unor echipe specializate pe operații și locuri de muncă, trebuie să subliniem buna colaborare, promptitudinea cu care întreprinderea metalurgică de metale neferoase Baia Mare și întreprinderea mecanică din Alba Iulia au livrat suban- samblele pentru realizarea acestor produse. La utilaj chimic, restanța este de 300 tone. Toate contractele pentru obiectivele cu termen de punere în funcțiune au fost onorate. Avem certitudinea că pînă la sfirșitul anului sarcinile vor fi îndeplinite și la acest capitol. Ca să fim sinceri, nu s-ar fi ajuns aici, la restanțe iă producția fizică, dacă Centrala industrială de utilaj metalurgic și mașini de ridicat ar fi sprijinit mai mult întreprinderea in asigurarea cu contracte.
„Măsuri precise 

anul cu
Petru PANITI, Inginer-șef

ol întreprinderii de produse refractare
Alba Iulia :

Iîn prime parte a anului, colectivul unității a desfășurat o activitate productivă bună, onorîndu-și in bune condiții sarcinile de plan și angajamentele asumate. Astfel, Ia sfirșitul lunii august, planul la producția fizică pe 8 luni era depășit. în lunile septembrie și octombrie, datorită în principal unor dereglări în aprovizionarea cu materii prime, au început să apară și să se acumuleze restanțe. în această situație, am trecut de urgență la acțiune, pentru a asigura condițiile necesare producției. De cîteva zile, m-am întors de Ia mina din ȘuncUiuș, unul dintre furnizorii noștri, unde a avut loc o analiză

Sibiu : Intr-una din halele de producție ale întreprinderii „Independența"

Un nou lot de produse realizate' In întreprinderea de osii și boghiuri Balș

pentru a încheia 
depășiri"organizată de Ministerul Industriei Metalurgice, forul de resort, cu privire la asigurarea argilei refractare.

2 în prezent, problemele care țin de domeniul aprovizionării au fost puse la punct. în aceste condiții, totul depinde de noi, de organizarea producției și a muncii. Pentru ca producția zilnică să se deruleze la inalți parametri, ne-am concentrat atenția asupra funcționării optime a utilajelor și instalațiilor. Majoritatea utilajelor au fost revizuite și reparate. Cum era firesc, am acordat întreaga atenție utilajelor. conducătoare in procesul tehnologic — morile cu bile, cuptoarele rotative — care determină nivelul producției zilnice. Vom înlocui peste cîteva zile ultima linie de granulare, a șasea, prțntr-un utilaj realizat prin autoutilare, nepoluant, cu productivitate dublă. De asemenea, vom termina re

parația și la alte utilaje. Odată cu acestea, întreprinderea este pregătită pentru a recupera in decembrie toate restanțele. Am întocmit planuri de acțiune pentru fiecare secție și atelier, am stabilit sarcini concrete fiecărei formații de lucru. Propuneri utile în acest sens au fost făcute de muncitori și maiștri și în adunarea reprezentanților oa
„Introducem încă un schimb 

de lucru în sectoarele .cu qjttuirh"
leg. Gheorghe ȚĂRÂNGOIU, directorul Com
binatului de prelucrare a lemnului Piatra 

Neamț :

IDeșI bilanțul celor 11 luni din acest an indică depășiri substanțiale la principalii indicatori economici — 3,5 milioane lei la producția-marfă, 5,2 milioane lei la producția netă, precum și o reducere de 12 lei la cheltuielile la 1900 lei producție-marfă — am înregistrat și o importantă nerealizare care nemulțumește profund colectivul nostru. Este vorba de restanțele Ia unul dintre produsele de bază ale combinatului : mobila. Cauzele se găsesc atît în propria noastră activitate, deficiențe în pregătirea profesională a muncitorilor, în asigurarea ritmicității producției, în aprovizionarea tehnico- materială ș.a., dar și în carențele din cooperarea cu furnizorii noștri de semifabricate și prefabricate — I.F.E.T. Piatra Neamț, C.P.L. Bacău, F.P.L. Gugești, „Policolor"- București. Mai amintesc și faptul că nu
„Potențialul tehnic și uman— 

intens mobilizat"
Ing. Ilie DIACONESCU, directorul 
întreprinderii de osii și boghiuri Balș : 

menilor muncii din luna noiembrie. Dealtfel, eficiența acestora o dovedește faptul că de cîteva zile producția zilnică realizată este cu aproape 100 tone superioară mediei anterioare. întregul colectiv acționează cu responsabilitate muncitorească pentru a îndeplini exemplar planul anual la producția fizică.

numai depozitele, dar și o parte din spațiile noastre productive sint ticsite cu nu mai puțin de 800 de garnituri de mobilă neexpediate beneficiarilor din lipsă de vagoane.
2Analizind măsurile ce se impun atit pentru recuperarea acesței nerealizări, cit și pentru asigurarea realizării planului producției fizice în anul 1980, consiliul oamenilor muncii din combinat a întocmit și a trecut la realizarea unui plan de acțiuni concrete. Din cuprinsul lui amintesc ; întocmirea unor grafice lunare de cooperare cu furnizorii, a căror îndeplinire este urmărită zilnic de către conducerea combinatului. Am stabilit măsurile necesare ca în situații deosebite să putem realiza în combinat unele repere de semifabricate, precum șl o parte dîn confecțiile de tapiserii, introducînd în fabricație tipuri noi și reproîectate de mobilă. Vom introduce încă un schimb de lucru în sectoarele unde mai avem „gîtuiri" pe fluxul tehnologic.

2 Pentru a lichida restanțele la producția fizică trebuie mai întii să punem în funcțiune capacitățile care, așa cum spuneam, trebuiau deja să producă. La solicitările noastre, ministerul a stabilit ca o serie de specialiști din minister și de la institutul de proiectări să sprijine concret activitatea întreprinderii de la Balș. Este vorba de asigurarea pieselor de schimb din țară și import, de punerea în funcțiune a strungurilor carusel UMARO, a liniilor de prelucrat cutii de unsoare și altele. Datorită măsurilor lUâte, sprijinului acordat de M.I.C.M., peste cîteva zile va intra in funcțiune forja de roți nr. 2 cu o capacitate de 66 000 roți pe an. Au început să lucreze 8 strunguri carusel pentru prelucrat roți, s-au montat 13 strunguri carusel UMARO din cele 14 prevăzute să încheie acțiunea de mutare a mașinilor și utilajelor de prelucrat osii în noul amplasament. S-a montat a 4-a presă pentru roțile pe osii și se lucrează intens la presele 5 și 6. S-a montat o mașină de profilat roți. Cum se vede, sintem pe un drum bun.
Opinii consemnate de corespondenții „Scintell"

îmbunătățirii aprovizio- ației cu produse agroali- necesitate subliniată pe ngresul al XII-lea al parti- • .n județul Teleorman au fost .se un șir de măsuri pentru marea livrărilor la carne și Comitetul județean de partid, zle agricole, consiliile unice Adustriale urmăresc atit cunoaș- r și generalizarea experienței iăților care au depășit graficele livrare a produselor animaliere, t și înlăturarea neajunsurilor ,dntr-un șir de ferme și complexe zootehnice care au mari restanțe.Experiența unităților fruntașe — I.S.C.I.P. Zimnicea, întreprinderile agricole de stat Blejești și Alexandria, cooperativele agricole Peretu, Dobrotești, Măldăieni, Frăsinet, Dră- gănești-Vlașca, Bujoru și altele — dovedește că graficele de livrare la producția de carne pot fi îndeplinite ritmic. Ing. Florian Gruia, directorul trustului I.A.S., sublinia că fără a mai aștepta sprijin de la unitățile și trusturile de construcții s-au executat, cu forțe proprii, lucrările de modernizare a fermelor zootehnice. S-au creat condiții pentru a întreține mai multe animale pe același spațiu construit și pentru îmbunătățirea indicelui de creștere a sporului în greutate, ceea ce permite ca. in acest an, unitățile agricole de stat să îndeplinească în jurul datei de 20 decembrie planul de livrare la carne. Dealtfel, întreprinderile agricole de stat teleormănene au depășit graficele de livrare la carne pe primele 11 luni ale anului in curs. Acest succes infirmă mentalitatea că aplicarea de tehnologii moderne, și ca atare ob

ținerea unor rezultate superioare, âr fi posibile numai în complexe industriale. Un argument probat de’ fapte ne-a fost oferit de ing. Rafael Leoveanu, directorul I.A.S. Blejești, unitate în care fermele de tip gospodăresc au fost modernizate.
O ECUAȚIE VALABILĂ ȘI ÎN ZOOTEHNIE, VERIFICATĂ 

PRIN EXPERIENȚA FERMELOR FRUNTAȘE DIN TELEORMAN 

MODERNIZARE = REDRESAREA ♦ RENTABILIZAREA PRODUCȚIEI
Organizația de partid și consiliul oamenilor muncii și-au propus să desfășoare ample acțiuni pentru folosirea tuturor posibilităților de depășire- a planului la îngi>ășarea taurinelor. Intrucit spațiul existent în in- grășătorie e folosit la capacitatea maximă, s-a apelat la o .soluție simplă. dar de mare eficiență : creșterea a cite 20 de tăurașl in fiecare fermă cu profil vegetal, în acest mod fiind îngrășate, peste plan, o sută de animale. Se remarcă și acțiunile întreprinse de I.S.C.I.P. Zimnicea, care a preluat și modernizat fermele de la 

Merișani, Dracea și Burdea, dublînd capacitatea de îngrășare a porcilor.Că redresarea și ■ rentabilizarea zootehniei sint posibile de înfăptuit într-un timp relativ scurt o demonstrează rezultatele complexului inter- cooperatist de creștere a porcilor

Alexandria. Lucrătorii acestei unități, aplicind un program special de măsuri, au reușit să schimbe aproape complet matca de scroafe și să obțină lunar cite 5 800 purcei, față de numai 3 346 cit a fost media anului trecut. „La începutul lunii aprilie din acest an, ne spunea tovarășul Victor Dincă, directorul complexului, organizația de partid a inițiat ample acțiuni pentru intronarea ordinii și disciplinei, respectarea tehnologiilor, îmbunătățirea îngrijirii și furajării animalelor. Pentru a economisi furajele combinate, în rația diferitelor 

categorii de animale s-au Introdus reziduuri din industria alimentară, lucernă verde, resturi legumicole. Un efect stimulator are întrecerea îngrijitorilor pentru depășirea graficelor de livrare a purceilor sau a porcilor grași. Ca urmare, au fost recuperate 

importante restanțe la livrarea animalelor, iar pe plan economico- financiar, de la 8,5 milioane lei pierderi s-a ajuns la beneficii. Se cuvine subliniat și un alt rezultat : reducerea consumului specific de furaje combinate cu 1,2 tone la fiecare tonă de carne obținută, in comparație cu anul trecut. Este o dovadă a eficienței activității comuniștilor, cadrelor de conducere, specialiștilor atunci cind adoptă o atitudine intransigentă față de lipsuri, cind combat cu fermitate mentalitatea că nu se poate mai mult.Cele ruiatate pledează în favoarea 

necesității de a se concentra eforturile organizațiilor de partid, ale organelor agricole pentru redresarea tuturor unităților cu restanțe la livra* i 1 re. Spunem aceasta întrucît. pe ansamblul județului, restanțele la livrarea cărnii totalizează circa opt mii 

Analizată după indicatorii valorici, aprinderea noastră ar putea fi țitată pentru realizarea și depășirea de lună, trimestru de trimestru, iile în care în acest an prevederile au fost superioare cu 27 la sută [978. Unul dintre cei mai impor- Icatori, exportul, s-a realizat în de 107,4 la sută, deși prevederile mari, de aproape 6 ori față de anul . întregul nostru colectiv de oa- nuncii, români și maghiari, au rturi pentru a realiza produse de nicitate, de calitate superioară, re.la utilajul metalurgic avem o ră- urmă de circa 2 400 tone. în acesti asigurat acoperirea cu contracte ia , planului. Se prelimină totuși ua' întregului utilaj, cu prioritate pen- păcitățile cu termen de punere în în acest an. Nici de această dată ? ns într-o situație delicată dacă,t aproape tot timpul anului

1 Trebuie să spunem de la început căplanul întreprinderii noastre la boghiuri a fost îndeplinit în proporție de numai 56,6 la sută, aceasta însemnînd un minus de 6 319 bucăți, iar la osii — de 53,6 la sută, adică cu 23 150 bucăți mai puțin față de sarcina la zi. Cauzele care au dus la o asemenea stare de lucruri sint multiple, atit de ordin obiectiv, cit și subiectiv. In primul rînd, o serie de capacități nu au fost puse în funcțiune la termen, ceea ce s-a repercutat negativ asupra realizării producției fizice. De exemplu, forja de roți nr. 2 trebuia să intre în funcțiune în martie 1978. Termenul a fost replanificat pentru iunie 1979, dar nu produce nici acum.

tone carne în viu. Cele mal mari restanțe au fermele cooperativelor agricole Conțești, Turnu Măgurele, Bâduleasa, Cringeni, Rădoiești, Na- nov, care nu au realizat nici jumătate din planul anual de livrare a taurinelor îngrășate. Restanțe au și complexele și fermele de ingrășare a porcilor de la Smîrdioasa, Salcea etc.intre unitățile cu restanțe in livrarea cărnii și unde trenează de mai mult timp aceleași lipsuri generate de aceleași cauze, fără să se simtă o intervenție hotărîtâ a organelor locale pentru redresarea situației, este și ferma de creștere și în

grășare a porcilor de la cooperativa agricolă Bragadiru. Neîndeplinirea planului de îivrări la carne se datorește neglijențelor, lipsei de preocupare a consiliului de conducere pentru a crea condiții optime creșterii animalelor. După ce s-au investit milioane de lei in construcții noi, acestea nu au fost terminate. Fluctuația mare a îngrijitorilor, schimbarea anuală a șefilor de fermă explică lipsa de continuitate in aplicarea numeroaselor hotărîri și programe de redresare. Consiliul de conducere al cooperativei, organizația de partid și comitetul comunal de partid au discutat de nenumărate ori situația acestei ferme, au stabilit măsuri, dar nu s-a urmărit cu responsabilitate aplicarea lor. De la cele 500 scroafe s-au obținut abia 1 506 purcei întăreați, în loc de 4 700 ciți s-au planificat. Din această cauză, în loc de un efectiv de aproape 5 000 porci, în fermă există mai puțin de 3 000.Chiar dacă în județul Teleorman nu sint multe asemenea situații, ele nu pot fi admise sub nici un motiv. Faptul că în ultimul timp în marea majoritate a fermelor și in complexele zootehnice se aplică programe de dezvoltare și de rentabilizare constituie un început bun. E însă necesar ca tot ceea ce s-a prevăzut să fie dus pînă la capăt, cu exigență și responsabilitate comunistă, in toate unitățile, pentru recuperarea restanțelor în livrarea cărnii, acolo unde acestea există, și crearea condițiilor în vederea Îndeplinirii riguroase a planului pe anul viitor.
. C. BORDEIANU

Produse siderurgice 
peste preyederiSiderurgiștii hunedoreni au raportat îndeplinirea sarcinilor la producția industrială pe 4 ani ai cincinalului. Pină la sfirșitul anului, aici se va realiza o producție industrială suplimentară in valoare de 1,5 miliarde lei, producindu-se peste plan 629 000 tone fontă, 324 000 tone laminate finite, 70 000 tone cocs și alte produse. în acest an, in combinat s-au asimilat 3 tipodimensiuni de laminate și 8 mărci de oțeluri inoxidabile destinate forajului la mare adincime, construcțiilor de mașini și autoturisme etc. (Sabin Cerbu).

Realizări remarcabile 
la LotruContinuînd seria succeselor înregistrate, în perioada desfășurării lucrărilor Congresului al XII-lea al partidului, cind au înaintat zilnic în roca dură a muntelui cite 5—6 metri liniari, viteze reprezentind dublul celor planificate, minerii din sectorul galeriei de fugă ai Viitoarei hidrocentrale de la Brădișor — al treilea obiectiv hidroenergetic de pe riul Lotru — au avansat, in luna noiembrie, cu 125 metri liniari — nou record național de inaintare în subteran. Aceasta permite străpungerea, cu două luni înainte de termen, a tronsonului de galerie dintre centrala propriu-zlsă și punctul Valea lui Stan. (Agerpres)
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Marele indemn al Congresului: 
a crea opere inspirate 

din clocotul vieții și muncii

x
tv

în bronzul monumentelor-figura luminoasă 
a omului societății noastreîmpreună cu întregul popor, artiștii plastici din toate generațiile au urmărit cu deosebită atenție și satisfacție lucrările recentului Congres al partidului și ne bucurăm că, alături de celelalte domenii ale creației, pictura, sculptura și îndeosebi artele decorativ-mo- numentale vor cunoaște în viitor o și mai largă dezvoltare, contribuind astfel prin mijloace specifice la dezvoltarea multilaterală a spiritualității omului nou, pentru ca în felul acesta întreaga populație a țării să se poată bucura din plin de nobilele satisfacții ale artei, urcînd o nouă treaptă a civilizației noastre socialiste.în anii ce vin, creatorului de artă îi revin astfel o datorie de onoare, o înaltă responsabilitate socială.Continuînd și îmbogățind vechi tradiții artistice, slujite de talentul unor înaintași cu care pe drept cuvînt ne mîndrim, artiștii epotii noastre, mobilizați de îndrăznețul plan de dezvoltare în perspectivă a patriei, vor găsi în ființa lor sporite energii creatoare, pentru a realiza la un înalt nivel calitativ noi și importante lucrări în toate domeniile de creație. Comanda socială este de o generozitate neîntîlnitâ niciodată în trecut, căci, în opera de făurire a unei noi Românii, artele sînt chemate la o nouă strălucire, vastele planuri oferind creatorilor un larg

cimp de afirmare a personalității lor în stiluri și modalități variate. Cit de larg este acest spațiu de afirmare putem înțelege șl din simpla parcurgere, zilele trecute, a unei expoziții de o semnificație și de un interes cu totul excepționale : în Sala Dalles, am avut prilejul de a viziona, ca pe un sublim ecran anticipator, imaginea țării, a județelor și orașelor înnoite. Ce ocazie admirabilă

torilor de bunuri materiale și spirituale, care aduc schimbări uimitoare în înfățișarea peisajului patriei, arta plastică va dobîndi neîndoielnic un. spor de expresivitate, o mai adîncă implicare în viața socială, în sentimentele și năzuințele oamenilor care înfăptuiesc cu- elan hotărîrile celui de-al XII-lea Congres al partidului.Faptele de eroism în muncă ale contemporani
Gheorghe SPIRIDON

de a visa cu ochii deschiși, cu fantezie bogată, avîntată, la chipul patriei de miine, un miine care încă de azi începe să se vadă destul de bine ! Iată spațiul nostru de afirmare : prin înțeleaptă politică a partidului, întreaga țară, fiecare loc, fiecare sat și oraș au nevoie de noi, de talentul și priceperea noastră, de arta de a înfrumuseța viața oamenilor. Expoziția cu planuri șl machete privind sistematizarea tuturor județelor țării de la Dalles trebuie văzută și înțeleasă și în acest chip: ca o chemare ce ni se a- dresează nouă, tuturor, să ne îndreptăm și dăruim eforturile chipului minunat al patriei, a cărei înfățișare e din zi în zi mal frumoasă.Legîndu-ne mai string operele de activitatea multiplă și eforturile din toate domeniile ale crea

lor noștri vor căpăta astfel întruchipare artistică, rămînînd astfel pentru viitoarele generații ca o grăitoare mărturie a epocii noastre.Trebuie să ne impunem ca arta noastră să inspire urmașilor aceleași sentimente de dragoste și respect pe care le avem și noi cei de azi pentru monumentele trecutului, cum sînt, de pildă, cele de la Adamclisi și Columna lui Traian, documente în piatră despre geneza poporului român, care au dăinuit peste veacuri și în care ne recunoaștem străbunii. Acestor celebre monumente li s-ar putea adăuga atîtea și atitea alte minunate mărturii ale măiestriei artistice a înaintașilor cum sînt: frescele, broderiile, miniaturile — fondul de aur al artei noastre medievale,

care atestă darurile artistice ale poporului^ român.Elanul constructiv alacestor decenii de după revoluția națională șisocială, antifascistă șiantiimperialistă de. la 23 August, care a dus la o nemaiîntîlnită dezvoltare a orașelor, ca și a unor comune care devin centre urbane, la apariția unor fabrici și uzine complexe, care schimbă radical profilul economiei românești în favoarea industriei și, corolar al celor de mai sus, apariția în peisajul citadin a unor impunătoare edificii social-culturale, slujind dezvoltarea vieții spirituale, ne impun nouă artiștilor un nou ritm al activității, o mai adîncă cunoaștere a acestor înfăptuiri, pentru a le reda transfigurate în opere de artă cît mai convingătoare, viguros concepute și cu o bogată încărcătură emoțională.Partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne cer nouă, artiștilor, să răspundem cu măiestrie la sarcinile noi izvorîte din această impetuoasă, dezvoltare a vieții urbane, a țării întregi, prin realizarea unor monumente, mozaicuri, tapiserii, fîntîni, care să împodobească noile edificii, parcurile și piețele orașelor.Toate aceste lucrări, expozițiile noastre, ca și obiectele create de artiști pentru împodobirea fiecărui cămin, vor contribui la formarea gustului pentru frumos, la dezvoltarea multilaterală a personalității umane.

Zzwa de azi 
și de miine 
a culturii

(Urmare din pag. I)

Drumul muzicii - spre inima celor mulțiCongresul al XII-lea al P.C.R., pagină de seamă a istoriei noastre contemporane, înseamnă pentru noi, creatorii de muzică, un prilej deosebit de a medita asupra celor ce. am înfăptuit, dar, mai ales, asupra a ceea ce rămîne de realizat în viitor. Am întîmpinat Congresul cu emoția prezentării în public a numeroase prime audiții de lucrări dedicate acestui eveniment. De la cintece și coruri la lucrări simfonice — toate reprezentînd prinosul strădaniei noastre de a transmite vibrant glas artistic ideilor generoase, patriotice, umaniste și revoluționare proprii Programului partidului nostru. Fiecare din noi, potrivit sensibilității sale și preferințelor sale stilistice, diferiți unul de altul prin preocupări de tehnică sau limbaj muzical, dar uniți prin devotament pentru cauza partidului, pentru cauza propășirii culturii noastre. Fiecare dintre noi a simțit în zilele Congresului, zile de înaltă semnificație civică, o mare răspundere ; am înțeles o dată mai mult că trebuie să se străduim să creăm acele opere de artă care prin însemnele alese ale înaltei măiestrii profesionale să fie demne

de spiritul exigent pe care partidul îl promovează în toate sectoarele de activitate, opere de artă care, adăugîndu-se la șirul tie aur al celor existente, să. reprezinte cu cinste epoca noastră socialistă în marea istorie a culturii muzicale românești, cultură care a dat țării șl lumii nume din

ce, departe de a fi numai un divertisment, o dexteritate, ca să folosesc un termen astăzi desuet, muzica este în fapt o înaltă școală de formare a caracterelor, de . plămădire a sensibilității și gîndirii, a acelor trăsături ce sînt definite prin cuvîntul o- menie — iar această virtute a muzicii, intuită încă
Laurențiu PROFETA

cele mal Ilustre. Avem marea răspundere și simțim cu acuitate această răspundere de a Îmbogăți sensibilitatea artistică, de a lărgi orizontul cultural al contemporanilor și urmașilor noștri, prin opere muzicale care să le modeleze chipul moral și spiritual șl care — așa cum s-a relevat în Raportul secretarului general — să contribuie la ridicarea calității vieții noastre.Omul societății socialiste multilateral dezvoltate — omul nou către care tindem, este el însuși o personalitate multilaterală în structura sa complexă. Dimensiunea sensibilității artistice — dimensiunea muzicală joacă un rol însemnat. Iată de

din antichitate și confirmată de cele mai recente cercetări sociologice, înseamnă pentru noi, slujitorii artei sunetelor, o considerabilă sporire a responsabilității. Iată de ce, animați de înaltele țeluri afirmate de Congresul al XII-lea, muzicienii se simt astăzi, mai mult decît oricînd, profund integrați în viața politică și socială a patriei, cît mai aproape de izvoarele inspiratoare ale vieții, pre- zenți în mijlocul făuritorilor bunurilor materiale pe. acest imens șantier care este astăzi România socialistă. Și de această dată, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a îndemnat cu căldură să fim in mijlocul oame

nilor muncii, să mergem direct la izvorul muncii. Pentru că este un adevăr verificat : drumurile noastre către izvoarele vieții, drumurile ce ne-au dus pînă la inima celor mulți s-au dovedit întotdeauna tonice și stimulatoare pentru însăși creația muzicală românească. Pasiunea pentru artă a unul popor atît de muzical — contactul cu cei ce cîntă și ascultă muzica — ușurează găsirea de soluții în problemele de creație cele mai complexe. Numai din acest contact viu cu realitatea vieții se pot naște acele creații pe care la rindul nostru ,le dăruim oamenilor muticii, celor care ne-au inspirat prin faptele lor. Numai prin dialogul direct cu oamenii muncii se poate constitui acea unică imagine : imaginea unui popor care iubește frumosul, așa precum iubește și munca, imaginea unui popor care pe ogoare, ca și în uzine realizează el însuși o măreață operă de artă. Căci cea mai frumoasă operă de artă, cea mai înălțătoare cîntare a României este aceea pe care oamenii muncii, ei înșiși o ridică prin munca lor eroică ca un imn de slavă adus patriei.

manentă confruntare ideologică și artistică ; confruntare în spațiul căreia să se așeze nu impulsurile orgoliilor și vanităților, ci principiile limpezi, opțiunile fundamentale la timpul în care trăim, pe care-1 transformăm. Așa cum, cu justețe, se formulează cerințe fată de creație și creatori in documentele de partid. Intre multele și fertilele idei ce pot guverna generos actul creator se cuvine, cred, așezate acelea privind implicarea literaturii, afirmarea prin creație a spiritului revoluționar care este, în fond. însuși spiritul epocii. Creația pătrunsă de spirit revoluționar este o creație ce-și deschide paginile către viitor, ea anticipează modul de a gîndi și de a trăi al omului de miine. înseamnă, deopotrivă. a 
nega, prin modalități proprii, ceea ce cu îndărătnicie vrea să tină lumea sufletului și a convingerilor într-o matcă retrogradă, conservatoare, și 
a afirma, cu artă și forță de convingere emoțională, tot ceea ce trimite conștiințele către o trăire superioară. A realiza o operă revoluționară în România înseamnă, în același timp, a dărui scrisului acea dimensiune fundamentală care este patriotismul. Din această perspectivă, doar bilanțul festiv, optimist al drumului parcurs de creație pînă în prezent nu ne poate ajuta. Formulînd cu gravitate întrebarea „dacă s-a făcut totul ca 
literatura de azi să se impună prin 
valoarea ei, prin spiritul ei revolu
ționar, prin patriotism și angajare, 
să exprime adevărurile mari, de 
esență ale societății noastre ?“ se cuvine, desigur, să formulăm cu aceeași gravitate și obiectivitate și răspunsul, să înlăturăm aprecierile unidimensionale care ar putea, să spunem, să reducă poetul la glasul unei păsări deprinse a se asculta singură pe sine (fie aceasta o banală pasăre domestică, obișnuită cu cirîitul sau o rară pasăre de munte). Nu poate fi un deziderat lăturalnic creației cerința vizînd conținutul cărților noastre, mesajul lor progresist și umanist, realități pe care, uneori, o parte a criticii literare pare să le ignore. Neobservînd că „evadările", fie ele și originale, în realități fără contururi precise nu aduc cîștiguri reale culturii. Mai mult, este momentul, nu doar să ne întrebăm dacă s-au scris toate cărțile meritate de epoca și istoria noastră, ci și dacă este de stringentă necesitate aducerea în prim-planul atenției a unor lucrări îndepărtate de realitățile noastre, de ieri și de azi, care se ocupă, să zicem, de destinul faraonilor !Cu un real exercițiu al democrației spirituale, folosind climatul prielnic unor dezbateri și clarificări de care beneficiem în prezent, atenti fiind la semnalele generoase și nuanțate pe care realitatea le îndreaptă către fiecare dintre noi, în numele spiritului revoluționar, cu spirit revoluționar și, mai ales, cu preocuparea de a aduce drept argument suprem al opțiunilor noastre politice, estetice, cărțile scrise, se poate anticipa fără ezitări o zi de miine a culturii române, înnobilate de durabile împliniri, cfyntinuînd în faptă atîtea opere de Valoare, datorate unora din străluciții noștri poeți și prozatori, cu care avem marea satisfacție de a ne ști contemporani. Stă garanție pentru aceasta climatul de rigoare și comprehensiune, de limpezi repere ideologice și morale în care și noi, creatorii, ne împlinim destinele. Fie-- care după talentul și puterea sa de muncă. Stă garanție spiritul constructiv și vizionar al documentelor ce au fost supuse dezbaterii și aprobării celui de-al XII-lea Congres al partidului.
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ța — România în campionatul eu
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portaj TV
19.40 De pe marile scene ale țării
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19,00 Telejurnal
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19.45 Șlagăre dansante
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21.35 Telejurnal • Sport
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16.00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
1,9,00 Telejurnal
19.20 Revista economică TV
19.35 Cadran mondial
19.55 Melodii... melodii — muzică ușoară 
20,10 Mai aveți o întrebare ?
20.40 Roman foileton : Cei din Mogador. 

(Episodul 11)
21.35 Telejurnal
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16,00 Cenaclul tinerilor din Slobozia
16.30 Independența energetică o făurim 

cu toții. (Documentar-anchetă)
16.55 Varietăți muzical-distractive
17.30 Teleenciclopedia (reluare)
18,00 Muzică ușoară
18.20 Drumuri europene. Un român în 

Montparnasse (II)
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 De la A la... infinit (selecțiuni) 
20,05 Un fapt văzut de aproape. (Repor

taj TV)
20.25 Seară de balet
21,35 Telejurnal

100 de ani de la nașterea 
matematicianului român 

Alexandru MyllerSe împlinesc anul acesta 100 de ani de la nașterea lui Alexandru Myller, ilustru matematician, unul dintre sa- vanții români care au pus bazele în- vățămîntului universitar din țara noastră. Născut la 3 decembrie, 1879, la București, Al. Myller a urmat cursurile liceale și universitatea in orașul său natal. A fost elev al liceului „Mihai Viteazu" și student al Universității din București, obținînd titlul de licențiat în matematică în anul 1900. După doi ani de funcționare ca profesor la liceul „Vasile Alecsandri" din Galați pleacă in străinătate pentru specializare în domeniul matematicilor superioare. La Universitatea din Gottingen, cel mai prestigios centru matematic din Germania, el susține în anul 1906 teza sa de doctorat în matematici cu titlul „Ecuații diferențiale de ordin superior în raportul lor cu ecuațiile integrale". întors în țară, Al. Myller este, pentru puțină vreme, conferențiar de algebră superioară la Universitatea din București. La 15 martie 1910 este numit profesor de geometrte analitică la Facultatea de științe a Universității din Iași, pe care a slujit-o cu abnegație timp de cinci decenii, contribuind la ridicarea prestigiului ei științific.Al. Myller a fost un remarcabil om de știință. în domeniul analizei a obținut rezultate importante, citate in diverse tratate și reviste, în sfera ecuațiilor integrale, în teoria ecuațiilor cu derivate parțiale de tip hiperbolic și a ecuațiilor funcționale. Domeniul său de predilecție a fost însă geometria diferențială. împreună cu fostul său elev, acad. O. Mayer, a creat și dezvoltat un capitol nou în geometrie, intitulat geometria centro- afină. Lucrările lor în această ramură a geometriei diferențiale se întil- nesc cu rezultatele obținute de un alt mare geometru, Gh. Țițeica, și au fost continuate și de alți matematicieni români, constituind o masivă contribuție românească în geometria diferențială. Al. Myller este creatorul unor rețele în geometrie, care îi poartă numele.Pentru meritele sale științifice, Al. Myller a fost ales membru titular al Academiei Republicii Socialiste România. In 1959 i s-a decernat titlul da

doctor honoris causa al Universității Humboldt din Berlin (R.D.G.).Ca profesor, Al. Myller a avut permanent preocupări de pedagogie și istorie matematică. El are meritul de a fi atras atenția asupra unor rezultate valoroase obținute de matematicienii români in secolul trecut, dar uitate, ca, de exemplu, curbura lui Bacaloglu sau seriile lui Mihai Botez. în numeroase articole publicate în diverse reviste s-a ocupat de problemele invățămintului de toate gradele. A publicat, în 1938, o carte de geometrie analitică pentru elevii de clasa a VII-a de liceu, care și acum poate fi folosită și dată ca exemplu de bun manual didactic.Al. Myller nu a fost un savant izolat. Meritul său cel mai de seamă constă în faptul că a reușit să atragă în jurul lui un însemnat număr de tineri cercetători, care sub îndrumarea sa au format o veritabilă școală de geometrie. La puțină vreme după venirea la Iași a Înființat un seminar științific, pe care, în decursul a peste 50 de ani de activitate, l-a înzestrat cu o bogată bibliotecă. Seminarul, care îi poartă astăzi numele, a avut o înrîurire puternică asupra formării matematicienilor din Iași. Al. Myller a avut numeroși elevi, dintre care unii au ajuns, la rindul lor, matematicieni de seamă.Se știe că, în perioada interbelică, Universitatea din Iași, mai mult poate decît alte universități din țară, a fost ținta atacurilor violente din partea cercurilor fasciste. Cîțiva profesori au luat împotriva acestora o atitudine fățișă, luptind cu hotărîre pentru apărarea democrației. Printre a- ceștia s-a găsit întotdeauna și Al. Myller. După 23 august 1944, el a fost ales rector al Universității din Iași și însărcinat cu reorganizarea ei pe baze democratice.Cetățean înaintat, om de știință remarcabil și profesor devotat, Alexandru Myller poate fi considerat pe drept cuvînt ctitor al invățămintului matematic din Iași. El a fost inițiatorul și animatorul timp de mai multe decenii a unei școli matematice, a cărei activitate a făcut și continuă să facă cinste științei românești.
Acad. Gh. MIHOC

Omagiu
ANSAMBLU 

MONUMENTAL 
DE LA BOTOȘANI

GAVRIL COVAL- SCHI : Artiștii plas
tici înțeleg înalta 
lor misiune, socială 
și spirituală de a 
participa prin creația 
lor la înțeleaptă politi
că a partidului și a 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, în 
cursul numeroaselor 
intilniri cu noi, ne-a 
îndemnat și îndrumat 
să creăm opere de artă 
demne de măreția vre
murilor pe care le 
trăim. Opere care să 
contribuie la ridi
carea patriei noastre 
pe noi culmi de pace, 
progres și civilizație.

Am-fost preocupat 
de tema ansamblului 
monumental „1907“ 
încă din primii ani ai 
activității mele artisti
ce și nădăjduiesc acum, 
după ani și .studii în
delungate, că am reușit 
să dau expresie plasti
că monumentului luptei 
țărănimii muncitoare.

Dragostea față de a- 
ceastă temă cit și fap
tul că sînt dintr-un sat 
nu prea îndepărtat de 
aceste meleaguri, de 
unde a pornit flacăra 
răscoalei din 1907, 
m-au determinat să 
donez muzeului de la 
Flămînzi 30 de compo
ziții și studii care au 
rezultat din elaborarea 
monumentului „1907“.

țărănimii noastre revoluționare’ 9

cronica fi imului -Recenta producție a Casei de filme numărul patru atrage, desigur, prin calitatea sa de a ne prezenta o „felie de viață" cu multe date autentice. Ne confruntăm, în „Omul • care ne trebuie", cu o imagine, din multele posibile, a condiției de existență, a universului cotidian și a celui sufletesc specifice unor oameni contemporani. Cunoaștem și identificăm noile relații de familie ce -se stabilesc, noua etică ce se cristalizează între soți, ori între părinți și copii, în familia muncitorească de azi. „Omul care ne tre- , buie" reține atenția și prin valorile sale portfetistice : un portret de grup, dominat autoritar de chipul maistrului betonist Vasile Mutu, (Ilarion Ciobanu), dar concurat substanțial de pregnanța chipurilor bine schițate ale unor tineri : adolescenți cu personalitate, pregătiți pentru viață, capabili să-și • asume eșecurile și să treacă, dirz, mai departe.Mai presus de orice cred că filmul Interesează printr-o anumită problemă pe care o pune și o urmărește în diverse arii ale. existenței sociale. Conturînd personalități umane puternice, originale, formate în climatul socialismului, al cultului muncii, al unei morale autentice și generoase. Ion Băieșu relevă refuzul acestora de a se lăsa manevrate, afirma, odată cu ele, dreptul de a dispune singure de viața lor. A- ducînd in centrul atenției oameni de bună calitate și de bună-cre- dință, aflați în miezul unor dileme reale și în cumpăna unor alegeri vitale pentru ei, scenaristul pledează pentru stima față de oameni, pentru respectul dreptului lor de decizie — cu privire la felul și locul muncii, a modului și direcției în care își canalizează talentul, energia, sentimentele, a felului în care își întrebuințează timpul, liber etc. Solicitările formulate față de Vasile Mutu și copiii lui sint. intr-o măsură, îndreptățite social. Și nu numai solicitările de interes național (cum ar fi participarea maistrului, inegalabil și de

neînlocuit în meseria sa, la edificarea unui nou baraj). Ci și cele de interes local (echipa de artiști amatori), de... patriotism local (echipa de fotbal) ori individual (orgoliile îndreptățite ale antrenorului, ale profesorului de matematică ori ale regizorului de teatru). Dar omul, susține Băieșu, în acord cu nobile-

atît happy-end-ul filmului ml se pare forțat cît argumentarea lui concret psihologică, insuficient de convingătoare.Afirmînd valoarea muncii, activității și vieții pe deplin consimțite, conștiente, angajate ; afirmind frumusețea funciară a omului, noblețea societății noastre, Băieșu se râz-

„Omul 
care 
ne 

trebuie-'

le principii ale umanismului nostru socialist, trebuie respectat și lăsat să hotărască în liniște drumul vieții lui și condițiile exercitării profesiei. Trebuie lăsat să practice sau nu o artă, să se dedice matematicii sau fotbalului, să aleagă — cu riscul gustului amar al deziluziei — partenerul în care să învestească sentimente puternice și adinei, să devină erou, căci eroismul zilelor noastre, cu deosebire, este și trebuie să fie unul conștient.Respectînd și aplicînd principiul împletirii armonioase a intereselor colectivității cu cele individuale, societatea nu poate fi decit în cîș- tig, arată „Omul care ne trebuie". Și în sensul acestei demonstrații nu

bolește cu partizanii unor vechi mentalități. Aceștia nu sînt deloc puțini la număr și nici prea firavi — din moment ce sub masca intereselor societății se ascund, nu o dată: comoditatea, căpătuiala, principiul „ajută-mă să te ajut" — o miză foarte personală și foarte egoistă.Războiul moral declarat de Băieșu nu e, aparent, atît de grav cum l-am prezentat noi, ci, pe o mare întindere a filmului, unul vesel. O veselie disimulînd însă, cel mai adesea, observația exactă și necruțătoare a unor fapte triste și condamnabile și chiar o anumită încrîncenare de- mistificatoare. Scenariul îmbină descrierea obiectivă cu exprimarea

atitudinii, realismul cu atracția, apoi refuzul melodramei și cu răceala satirei. Cea mai mare calitate estetică a lui este felul în care Băieșu, fugind de contraste prea apăsate, cultivind, constant, paradoxul ironic și parodia atotpulveri- zatoare, schimbă pe nesimțite registrele. Se trece de la persiflarea fină „pince sans rire" (ce lasă uneori și un sentiment de dezarmare și de deșertăciune), la umorul, cînd blind jucăuș, cînd frivol, la ironia amară și mai departe la șarja comică, la sarcasm.Actorii aleși și îndrumați de regizorul Manole Marcus și filmați de Alexandru David (autorul unei imagini de calitate pe care am fi dorit-o mai expresivă in privința psihologiilor și ambianțelor) intră în roluri mai greu ca altădată. Mai puțin mobili, stînjeniți parcă la început, ei își revin, din fericire, după primele 10—15 minute și realizează multe momente convingătoare. Regăsim cu plăcere masivitatea, calmul, naturalețea, sinceritatea jocului lui Ilarion Ciobanu. Regăsim eleganța ținutei, ambiguitatea privirii alunecoase și iezuitismul rostirii tărăgănate a iui Octavian Cotes- cu și simplitatea compoziției specifică Janei Gorea. Regăsim pe Jean Constantin, cu agitația sa excesivă și neobosita rotire a privirii sale, cu preamultul gesturilor, cu patetismul extraordinar al atitudinilor și cu tonul convins al replicii sale — ca de obicei înduioșătoare. Iată-1, de pildă, dînd o îndrumare elevului și în același timp o soluție fotbalului românesc : „Dacă-mi faci o sforțare pe bază de inteligență"... Cea mai frumoasă evoluție interpretativă a filmului o constituie apariția tinerei actrițe Catrinel Dumitrescu, care, jucînd cu aceeași personalitate, la fel de convingător ca și în filmele anterioare, oferă, aici, o altă față a multiplelor și aș spune chiar surprinzătoarelor sale disponibilități.
Natalia STANCU

Monumentul realizat la Botoșani de sculptorul Gavril Covalschi se compune din trei panouri cu o lățime de peste 7 metri și o înălțime doar cu ceva mai mică. Ce reprezintă compozițiile figurative acroșate pe lame din beton armat ? Corpul central — lupta țărănimii pentru dreptate socială, culminînd cu marea răscoală de la 1907. Mînia născută din foame, din nedreptate, revolta generată de împovărarea inumană, dirzenia nepotolită nici de moartea prin schingiuire și' nici de rafalele gloanțelor, hotă- rîrea de a lupta pînă la izbîndă — toate acestea se regăsesc pe chipurile de pe panoul central. Pe cel lateral — două dintre atributele de bază ale țărănimii de-a lungul veacurilor : producătoare de bunuri materiale și făuritoare a limbii și a cultu

rii populare — izvorul spiritualității noastre de astăzi.Cum însuși o mărtur sea, ansamblul monum- tal al țărănimii de Botoșani — amplasat imediata vecinătate parcului „Mihai Emi- nescu" și a Muzeului de istorie a județului — este opera de-o viață a sculptorului Gavril Covalschi. în timpul lucrărilor, autorul s-a aflat zile și nopți pe șantier — căci a fost un autentic șantier de construcții — modlfi- cînd, acolo unde a fost necesar, pînă în ultimul moment. în paralel, ș-au turnat în bronz peste 20 de chipuri de țărani ori fragmente din compoziții la dimensiunile reale pentru muzeul „Răscoala țăranilor din 1907“ de la Flămînzi. Acum, opera este încheiată.La baza panoului central, au fost gravate cu-

s<luia lupți socială, u penitență m, astăzi, in sti„.aă cu clasa muncitoare, toți oamenii muncii ci stituie chezășia libertății și suveranității patriei noastre, a victoriei socialismului și comunismului".Un ansamblu monumental purtînd un omagiu fierbinte adus țărănimii, tradițiilor de luptă eroică pentru libertate și dreptate ale poporului român.
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scînteil*

Filonul bogat al fondului arhivistic naționalSe încheie azi „Săptămîna internațională a arhivelor" — prilej de evaluare a realizărilor obținute în conservarea și valorificarea fondului arhivistic național și, deopotrivă, a preocupărilor menite să asigure perfecționarea activității din acest domeniu. în acest sens, am purtat dialogul consemnat în rindurile de față cu tovarășul Ionel Gal, director general al Arhivelor Statului.— Din primele zile ale înființării Arhivelor Statului, • în urmă cu aproape 150 de ani, ne spune interlocutorul, cei ce s-au aflat la cîrma lor le-au conceput nu ca simple depozite de documente, ci ca instituții cu rosturi active in domeniul cercetării. Pe acest temei, Arhivele Statului s-au afirmat mereu mai puternic in viața științifică și culturală a țării, dispunînd către sfirșitul celui de-al patrulea deceniu al secolului nostru, pe lingă o rețea de arhive centrale și teritoriale bine organizate, de o renumită școală arhivistică, un muzeu și o revistă de. specialitate.Noi perspective s-au deschis arhi- visticii românești in anii socialismului. Cadrul juridic adecvat creat muncii de arhivă, grija conducerii partidului pentru ocrotirea patrimoniului cultural național au dus la îmbogățirea vertiginoasă a tezaurului arhivistic. Astfel, în ultimii ani au fost preluate de la organizațiile socialiste fonduri totalizînd sute și sute de mii de documente ce reflectă amploarea operei de industrializare a țării, de înnoire a chipului patriei, adîncile mutații din viața oamenilor. Țin să remarc totodată numeroasele manifestări de patriotism, de înaltă atitudine civică ale unor colecționari și posesori de documente de preț care le-au donat arhivelor naționale. Revelator pentru dezvoltarea fondurilor Arhivelor Statului este faptul că astăzi numărul documentelor păstrate în depozitele proprii este de 43

de ori mai mare decît in urmă cu patru decenii (1939).— Ce se întreprinde pentru depistarea și microfilmarea documentelor externe privitoare la istoria românească ?— Preocuparea înaintașilor — și aș aminti aici doar pe Șincai, Hurmu- zaki, Tocilescu, Densușianu, Iorga — de a investiga arhivele, bibliotecile și muzeele din străinătate, spre a descoperi noi izvoare documentare despre trecutul nostru, a cunoscut în ultima vreme o substanțială creștere,
„Săptămîna internațională 

a arhivelor44atît ca^ arie geografică, cit șl ca număr de fonduri arhivistice cercetate. Numeroase misiuni științifice românești au investigat sistematic, an de an, cele mai importante arhive și biblioteci europene și americane. Rodul lor a fost deosebit de bogat — cîteva milioane de cadre microfilme, provenind din peste o sută de arhive și biblioteci din 17 țări, acoperind cu informații noi întreg spațiul istoriei naționale, contu- rind mai limpede amploarea aportului românesc la tezaurul civilizației universale. Circa 500 000 de cadre microfilme realizate in străinătate conțin date noi, deosebit de interesante despre lupta poporului român, a partidului comunist împotriva fascismului, despre rezistența an- tihitleristă și insurecția din august 1944.— Ce perspective de valorificare au aceste noi fonduri 7— Sînt pregătite deja pentru tipar șase volume de documente privind

formarea statului național unitar ; cinstea aniversării a 2050 de ani de crearea statului dac centralizat și in dependent este deja pregătită lucra rea în limba română „Documente străine despre România" (urmînd să apară apoi și ediții in limbile engleză și franceză) — in care au fost selectate mărturii elocvente despre marile noastre permanențe și adevăruri : vechimea și continuitatea neîntreruptă pe aceste meleaguri, setea de dreptate și libertate, de omenie și pace ; vor mai vedea lumina tiparului o crestomație a documentelor românești și volume de documente despre revoluția de la 1821 și Unirea Principatelor. Mi se pare grăitor pentru ritmurile vii ale producției științifice a arhivelor faptul câ in anii viitorului cincinal vor fi publicate 47 de instrumente de informare științifică (cataloage și îndrumare) în 53 de volume, precum și 16 ediții de documente și monografii istorice. Este in curs da realizare „banca de date" a arhivelor, care va facilita un acces rapid la informațiile dorite, arhivele românești fiind printre primele instituții de specialitate din lume în ceea ca privește utilizarea calculatoarelor pentru prelucrarea izvoarelor istorice.Retrospectiva activității noastre, în contextul „Săptămînli internaționale a arhivelor", reprezintă un nou prilej de a transmite din adîncul inimilor noastre mulțumirile cele mai profunde conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile create dezvoltării arhivisticii românești. Orientările și îndemnurile ce au fost adresate de la înalta tribună a Congresului al XII-lea frontului ideologic sînt și pentru noi un imbold de a munci îără preget pentru ca instituția noas- 'tră să contribuie mal activ la progresul științei și culturii românești.
Silviu A CHIM
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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea in funcția 
de secretar general al P.C.R.

Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe.Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vâ adresez cordiale felicitări în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și al meu personal. Vă dorim mult succes în funcția dumneavoastră de inaltă răspundere In fruntea Partidului Comunist Român, pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, în edificarea societății socialiste dezvoltate în țara dumneavoastră și întărirea unității țărilor comunității socialiste.Sîntem ferm convinși că relațiile dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia si Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă (i Republica Socialistă România se vor dezvolta și. în viitor, in avantajul celor două partide și al oamenilor muncii din țările noastre.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și al meu personal, vă felicit cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului și urez poporului român noi succese în munca de edificare a societății socialiste.Cu salutări tovărășești,

JÂNOS KĂDÂR
Prim-secretar al Comitetului .

Central al P.M.S.U.

Cronica zileiCu prilejul Zilei Naționale a Republicii Democrate Populare Laos, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a trimis'o telegramă de felicitare președintelui Adunării Populare Supreme a R.D.P. Laos, Sufanuvong, iar ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a adresat un mesaj de felicitare ministrului afacerilor externe al R.D.P. Laos, Phoune Sipraseuth.De asemenea, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Național al Femeilor au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Republica Democrată Populară Laos.
★Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a creării Forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Coman, a adresat o telegramă de felicitare generalului de armată Raul Castro Ruz, prim-vicepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, ministrul Forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba.
★Sîmbătă a părăsit Capitala delegația Partidului Congresul întregului Popor din Sierra Leone, condusă de Sorsoh I. Conteh, secretar cu problemele internaționale al C.C. al Partidului Congresul întregului Popor din Sierra Leone, care a participat la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.La plecare, oaspeții au fost salutați de tovarășul Dumitru Popa, secretar al C.C. al P.C.R., de alți activiști de partid. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit felicitările pe care ați avut amabilitatea de a mi le adresa cu ocazia sărbătoririi independenței Libanului. Vă mulțumesc călduros pentru acestea și vă rog să primiți cele mai bune urări din partea mea.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Libaneze

„Zilele prieteniei și culturii din R. D. Germană"în cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele prieteniei și culturii din R. D. Germană", organizate în țara noastră, Teatrul Dramatic din Gera a susținut sîmbătă seara pe scena Teatrului de stat din Arad un spectacol cu piesa „Viziunile Simonei Machart" de Bertolt Brecht. De asemenea, la cinematograful „Studio" din Timișoara a fost prezentat un film artistic, producție a cinematografiei din R.D. Germană, inspirat din lupta revoluționară a clasei muncitoare germane a anului 1918.

în aceeași zi membrii delegației Consiliului de cultură din regiunea Gera, care se află în județul Timiș, cu prilejul „Zilelor prieteniei și culturii din R. D. Germană", au fost oaspeții întreprinderii de sticlărie Tomești și ai locuitorilor din comuna Făget. în cinstea lor, formații artistice amatoare au prezentat un spectacol folcloric alcătuit din obiceiuri și datini populare românești specifice așezărilor din această zonă a Banatului. (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 decembrie. în (ară : Vreme în 
general caldă, mai ales la începutul in
tervalului, îndeosebi în sudul tării. Ce
rul va fl variabil, cu înnorări mai ac
centuate în Crișana, Transilvania, Ma
ramureș și Moldova, unde vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub formă 
de burniță și ploaie. în rest, burnițe

izolate. Vlnt slab pînă la moderat, cu 
intensificări locale de scurtă durată, 
predominînd din nord-vest. Tempera
tura în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
maximele între 3 și 12 grade, pe alocuri 
mai ridicate în sud în primele zile. 
Ceață locală. în București : Vreme cal
dă, mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, favorabil burniței. 
Vint slab pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatura 
In scădere ușoară. Ceață slabă, dimi
neața.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

DEMOCRATE POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANECu ocazia celei de-a patra aniversări a, proclamării Republicii Democrate Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului tomân și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Popular Revoluționar Laoțian, Guveimului Republicii Democrate Populare Laos și întregului popor laoțian prieten cele mai sincere felicitări.Poporul român, care a acordat întregul său sprijin luptei de eliberare a poporului laoțian și a salutat cu căldură proclamarea Republicii Democrate Populare Laos, urmărește cu interes și simpatie eforturile oamenilor muncii, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, consacrate reconstrucției șî dezvoltării independente a țării pe calea progresului.Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea dintre partidele si țările noastre se vor dezvolta continuu în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și laoțian, ale cauzei generale a socialismului și păcii în lume.De ziua sărbătorii naționale, vă adresăm dumneavoastră și poporului laoțian prieten urări de prosperitate și succes în edificarea noii orinduiri sociale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost informat despre realegerea dumneavoastră ca secretai’ general - Partidului Comunist Român in cadrul recentului său Congres.In numele guvernului, al Partidului True Whig, al poporului liberian, precum și in numele meu personal, vă transmit felicitări cordiale. împreună cu cele mai bune urări pentru îndeplinirea cu deplin succes a acestei funcții în folosul poporului român. Reînnoindu-vă asigurarea celei mai inalte stime Si considerații,Al dumneavoastră.
WILLIAM R. TOLBERT jr.

Azi, România -

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,

în localitatea Montauban se va desfășura astăzi, de la ora 16 (ora București), meciul de rugbi dintre echipele Franței și României din campionatul european pentru „Cupa F.I.R.A.".Antrenorii celor două echipe au făcut cunoscute ieri formațiile. Jean Desclaux (Franța) a anunțat următoarea formație : Aguirre — Gourdon, Bertranne, Codorniou, Costes — Caussade — Gallion — Joinel, Cristina, Rives (căpitanul echipei) — Marchal, Haget — Pa- paremborde, Dintrans, Salas.La rîndu-i, antrenorul V. Irimescu - a comunicat componența echipei României : Simion — Aldea. Zafies- cu, Constantin, Motrescu (Al. Marin) — Podărescu — Suciu — Mu- rarju, Dumitru (căpitanul echipei),

Franța la rugbiStoica — M. Ionescu (Urdea), Pin- tea — Scarlat, Ortelecan, Bucan.Jocul va fi arbitrat de scoțianul Jack Short și va fi transmis de televiziunea noastră, cu începere de la ora 16. Posturile noastre de radio vor transmite, cu începere de la ora 16,45, pe programul I, partea a doua a meciului.
Handbal• Ieri dUpă amiază, la Belgrad, In optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" pentru echipele feminine, formația locală Radnicki a învins pe Știința Babau cu 19—13 (8—6). Pentru formația băcăuană, cele mai multe goluri a înscris Maria Torok (5).

FOTBAL ; începe returul, cu 
F.C. Baia Mare — F.C. ArgeșAstăzi se desfășoară meciurile primei etape a returului campionatului diviziei A. Iată programul meciurilor : Chimia Rm. Vilcea — Dinamo; S.C. Bacău — Universitatea Clui- Napoca; Politehnica Iași — A.S.A.; Universitatea 'Craiova — C.S. Tirgo- viște; Sportul studențesc — Jiul (stadionul Republicii); Politehnica Timișoara — F.C.M, Galați; Olimpia — F.C. Scornicești; F.C. Baia Mare — F.C. Argeș (partea secundă a acestui meci va fi televizată direct, de la ora 15); Gloria — Steaua. Toate partidele vor începe la ora 14. Posturile noastre de radio vor transmite din jurul orei 13,30, pe programul I, avancronici și aspecte de la toate întâlnirile.Am aflat cu mare plăcere despre realegerea dumneavoastră ea secretar general al Partidului Comunist Român.Permitețl-mi ca în numele guvernului, partidului și poporului din Republica Sierra Leone să vă transmit cele mai bune urări pentru îndeplinirea cu succes a misiunii dumneavoastră.

SIAKA STEVENS
Secretar general al Partidului 

Congresul întregului Popor din Republica 
Sierra Leone

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, Asociația de prietenie Suedia-România vă roagă să primiți cele mai sincere felicitări și urările sale de noi succese în importanta dumneavoastră activitate.Ca prieteni ai poporului român ne folosim de acest prilej pentru a vă ura succese pe mai departe în misiunea pe care o desfășurat! de întărire a colaborării pașnice și prietenești între toate popoarele lumii.
HENRY PETER MATTHIS

Scriitor, președinte de onoare 
al Asociației de prietenie 

Suedia—România

AN N-MARI STORCK
Președinte al Asociației de prietenie 

Suedia—România

cinema
• Tntîlnire la sfirșitul iernii : 
SCALA — 9,15; 11,15; 13,15; 15.30; 
17,45 : 20.
• Zii<a mult visată : FESTIVAL
— 10: 12.30: 15; 17,30; 20.
• Post scriptum : CENTRAL — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Domnul miliard : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI — 9,30: 12; 15; 
17,30; 20. FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Cineva ca tine î CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14: 16: 18; 20.
• Totul pentru un cintec : CA
PITOL — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17.45; 20, FLOREASCA — 9; 11;
13; 15,30; 17.45: 20.
• tntîlnire de gradul trei : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20.
• Furtul calului : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Accident : VICTORIA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Cadoul vrăjitorului negru — 9; 
11; 13; 15, Teatrul cel mare — 18; 
20 : DOINA.
• Ciocolată cu alune : TIMPURI 
NOI — 13; 15; 17,15; 19,30.
• 39 de trepte : FEROVIAR — 9; 
11.15; 13,30'; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Speranța : EXCELSIOR — 9;
11.15; 13,30: 15,45; 18: 20,15, GLORIA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. 
MODERN — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 30,15.
• Caddie : GRIVTTA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Frați de cruce : BUZEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Deducțiile colonelului Zorin ! 
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• Ora zero s BUCEGI — 16; 18; 
20, PACEA — 16; 18; 20. MUNCA
— 16; 18; 20.

• Fratele călăului t FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Uraganul vine de la Navarone: 
LIRA — 15.30; 19, ARTA — 9; 12; 
16; 19.
• Cantemir : GIULEȘTI — 9; 11L 
13; 15,30; 17,45; 20.
• Knock-out : COTROCENI — 15; 
17.15; 19.30. FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Adio, dar rămm cu tine : VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. .
• Drumul razelor de soare s VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Doctorul Bethune : POPULAR
— 16: 19.
• Găină sau vultur : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Mihail, cîine de circ : FLACĂ
RA — 15.30; 17.45; 20.
• Lumea Atlantidei : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Ultima frontieră a morții ! 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Matinee pentru copii ; BU
CEGI — 10; PACEA — 10; MUN
CA — 10; FERENTARI — 10.30; 
LIRA — 10; COSMOS — 10; FLA
CĂRA — 9.30; 11,30: 13.30; PRO
GRESUL — 10.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 11; 
19,30: (sala Atelier) : Trei pe o 
bancă (spectacol amînat din 
18.XL) — 10,30; Aventură în banal 
— 19.
• Opera Română : Izvoare și ră
dăcini (balet) — 11; Don Pasquale. 
Spectacol susținut de Opera de 
Stat din Berlin — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Deschi
derea ciclului „Panoramic XX“,

„Ce/ ce ne vor privi la televizor
v saAzi, în orășelul Forth Worth de lîngă Dallas (S.U.A.), se deschide o săptămînă a gimnasticii mondiale, la sfirșitul căreia ne dorim și sperăm să avem din nou satisfacția unor strălucite succese românești. Despre a- ceastă dificilă ediție a Campionatelor mondiale, despre pregătirea ei în cetatea Devei devenită de citva timp cetate a gimnasticii noastre feminine, am mai stat de vorbă — în spațiul acestei rubrici — cu Nadia Comăneci și cu antrenorul Bela Karoly. De data aceasta, publicăm și o convorbire eu încă micuța, dar deja marea Emilia Eberle — realizată, evident, înaintea plecării lotului național în periplul norvegian, britanic și mexican care a premers sosirii la Dallas.— Emilia, ce-ar fi să prezinți tu însăți cititorilor echipa pentru mondiale...— Și să vorbim de fete în ordine alfabetică, că doar toate sîntem colege la Școala generală nr.7 din Deva s

Recital de pian t Andrian Tomei- 
cu — 18.
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 10,30; Secretul lui Marco 
Polo — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10; Față in 
față cu lumea — 15; Conu Leo
nida față cu reacțiunea și Artico
lul 214 — 19,30; (sala Grădina
Icoanei) : Elisabeta I — 10; Anec
dote provinciale — 15; Interviu — 
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 10; Se ridică ceața — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Emigranțiî 
— 20.
• Teatrul de comedie : Opus 
unu... singur — 19,30; (la Sala Pa
latului) : Pețitoarea — 15.30; 19.30.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 10; Familia Tot
— 19,30; (sala Studio) : Jocul — 
10,30; Cinci romane de amor — 
15; Conversație — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 10; O 
noapte furtunoasă — 15: Goana — 
19.30; (sala Giulești) : Goana — 
10; Comedie fără titlu — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 11: Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Teatrul ..Ion Vasil eseu" : Ucu- 
Uitucu — 10; Piatră la rinichi — 
19,30.
• Teatrul ,.lon Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 10.30; 
Micul prinț — 17.
• Circul București : Vivat circul
— 10: 16; 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Șoricelul 
și păpușa — io; 12.
• Studioul de teatru al I.A.T.C, î 
Sîngeroasa mascaradă — 19,30.
• Palatul sporturilor și culturii : 
Concert extraordinar de muzică 
ușoară și populară — 1545; 18,15.

stea liniștiți..."Comăneci Nadia, din clasa a Xll-a, cea mai bună prietenă a mea ; Dunca Rodica, provenită de la Baia Mare ; Neacșu Marilena de la Sibiu, Riihn Melita, tot de la Sibiu ; Turner Du- mitrița, de la Onești ; Vlădărău Marilena, din București, poreclită de noi „Passareila".— Dar Ancuța Kiss 7— Kiss Anca, din Oradea, nu are încă vîrsta admisă în competițiile o- ficiale pentru senioare.— N-ai prezentat pe Eberle Emilia,

Poporul laoțian sărbătorește astăzi Împlinirea a patru ani de la abolirea monarhiei și proclamarea republicii — eveniment de mare însemnătate politică in istoria țării. Acest act a încununat victoria dobîndită de popor în luptele deosebit de grele, pline de sacrificii, duse împotriva dominației imperialiste și a reacțiunii interne creind, totodată, premisele făuririi unui Laos pașnic și independent, edificării unei societăți noi, bazata pe principiile echității, îmbunătățirii condițiilor de viață pentru masele populare.Căile și mijloacele de acțiune în vederea atingerii noilor obiective ale țării au fost precizate în programul Partidului Popular Revoluționar Laoțian, sub a cărui conducere s-au înfăptuit un șir de prefaceri social-economice structurale.Eforturile îndreptate spre dezvoltarea economiei, in primul rînd a agriculturii, își găsesc materializare în efectuarea unor ample lucrări de ameliorați!, în extinderea culturilor de orez. Construirea a sute de instalații, de toate dimensiunile, a făcut posibilă irigarea a zeci de mii de hectare. Un proces cu profunde efecte pozitive este cooperativizarea agriculturii, care se desfășoară în această etapă.Acționîndu-se în vederea ■ făuririi bazelor tehnico-materiale ale socialismului. s-a trecut la construirea de uzine și fabrici — domeniu căruia i se alocă 30 la sută din bugetul tării — în vederea valorificării bogățiilor naționale care. în- cepînd cu uriașe resurse de minereuri de fier și terminînd cu imensele rezerve forestiere, ar putea asigura poporului laoțian, eliberat de

asuprire și exploatare, condiții materiale pentru o puternică dezvoltare a forțelor de producție și făurirea unei vieți prospere.Poporul român se bucură sincer de succesele pe care le obține poporul laoțian prieten în lichidarea grelei moșteniri a dominației coloniale, în făurirea noii sale patrii. Este bine cunoscut că, în spiritul politicii sale internaționaliste consecvente, România socialistă s-a situat ferm alături de cauza dreaptă a poporului laoțian, acordîndu-i întregul sprijin în lupta împotriva dominației coloniale și reacțiunii interne și a salutat cu bucurie triumful cauzei sale drepte.După eliberarea Laosului relațiile de colaborare și prietenie dintre țările și popoarele noastre s-au dezvoltat pe un plan superior. Ambele țări și popoare sînt profund interesate în promovarea unei largi colaborări în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural, a unei conlucrări active în direcția promovării unor relații noi între state, bazate pe egalitate și echitate, în vederea democratizării vieții internaționale.Convorbirile la nivel înalt, prilejuite de vizita efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Vientiane, în primăvara anului trecut, ca răspuns la vizita anterioară, întreprinsă la București, de tovarășul Kaysone Phomvihane, au pus în evidență voința reciprocă de a întări solidaritatea dintre cele două țări și popoare, de a conferi conlucrării bilaterale noi dimensiuni, în folosul dezvoltării economico-so- clale și construcției socialiste în România și Laos, al cauzei socialismului și păcii.

CONVORBIRI CU CAMPIONII 
MUNCII DIN ARENĂ

Azi : Emilia EBERLEdin Arad. Apropo,.un almanah publica anul trecut, său în urmă cu doi ani, două fotografii alăturate înfăți- șind cite o gimnastă în timpul exercițiului pe „puntea suspinelor" care este bîrna. Explicația suna cam așa : Emilia Eberle — mama și fiica. Vrei să ne spui și alte amănunte 7— Da, în tinerețe și mama mea, care se numea Krotsa Emilia, a făcut gimnastică de performanță. Mi se pare că a luat și un titlu de campioană a Aradului. După ce s-a căsătorit cu tata, care făcea canotaj, a renunțat la gimnastică. Se bucură a- cum că fratele meu Tiberiu, in vîrstă de 18 ani, face polo, iar eu gimnastică.— N-aî vrea să te prezinți mai pe larg 7— Am 15 anî (împliniți la 4 martie) și 9 luni. Sînt, cum se vede la televizor și se știe, destul de subțirică : la 1 metru și 56 centimetri înălțime, am 40 de kilograme. Urmez cursurile clasei a X-a, îmi plac mai mult Istoria și Franceza, îmi place să înot și să schiez, iar în timpul liber, cind scap de zgitia de Kiss să nu mă joc cu ea, îmi place să desenez. Gimnastica am început-o Ia Arad cu vreo șase ani in urmă, sub îndrumarea antrenorilor WeiVerț Geza și Frankl Barbara. E de-ajuns 7— Nu chiar. Vrei nu vrei, tu ești o stea a gimnasticii mondiale și publicul vrea să știe totul despre stele. De pildă, cit te antrenezi.— La fel ca toate fetele. Adică, zilnic și foarte mult. Dacă muncesc sau nu la antrenamente înțelege oricine află că porecla mea e ..Trudy".— Ce mănînci, de ești așa de slabă 7— Mănînc la fel ca toate fetele și cit ele. Adică, normal. Vă spun meniul de astăzi, ca să nu creadă lumea că stăm flămînde sau că mîn- căm cine știe ce curiozități, că s-a vorbit pe tema asta : dimineață — pîine prăjită, brînză de vaci și lapte ; la prinz — ficăței de pasăre, salată verde, sfeclă, două mere ; seara — șuncă, brînză topită, sana.

— Cind ai fost cea mai bucuroasă 7— Cind am ieșit campioană europeană de junioare și cind am cîști- gat cu Nadia toate aparatele la Europenele de senioare de la Copenhaga.— Cind ai fost cea mai tristă 7— La Mondialele de la Strassbourg, cind am căzut la ieșirea de pe bîrnă și am ratat astfel poate o foarte mare performanță.— De fapt, cite medalii ai adunat pină acum 7— Nu le știu numărul exact. Dar poate ar fi bine să le numărăm după Mondialele de la Dallas, nu 7— De acord, în nădejdea că atunci vor fi și mai multe. La drept vorbind, ce șanse aveți în această ediție?— Profesorii Marta și Bela Karoly ne-au pregătit astfel incit să contăm in lupta pentru titlu în orice probă, chiar și pe echipe ; Nadia să cucerească individual-compusul, iar la fiecare aparat să putem lua cîte □ medalie, unde se poate chiar de aur. Noi ne vom strădui să fie așa ; dacă nu ratăm vreun exercițiu, nu se poate să fie altfel. Deși va fi poate mai greu decît oricînd.— Chiar decît oricînd 7— Stați să vă explic. în primul rînd, că principalele noastre adversare, gimnastele sovietice — chiar fără Muhina, campioana mondială absolută de la ediția trecută, care nu participă — sînt foarte bine pregătite. iar celelalte, din R.D. Germană și din S.U.A., sînt în mare progres. Lor li se adaugă, cu justificate șanse, și sportivele din Republica Populară Chineză. în al doilea rînd, va fl foarte greu pentru că noi, toate româncele, ne-am schimbat exercițiile la fiecare aparat ; dificultatea lor crescută este bine cotată de Codul internațional de punctaj, în caz de reușită, dar în felul acesta s-a mărit- și riscul de a rata. în sfîrșit, trebuie să știți că, la această ediție, niște precizări ale Federației internaționale au sporit exigența față de corectitudinea executării exercițiilor impuse. Ca să nu mai vorbim că, âflindu-ne la ultima mare competiție înainte de Olimpiadă, este de așteptat ea fiecare gimnastă să apară cu elemente surprinzătoare, pe care să le experimenteze pentru la vară. Iar dacă reușesc concurența sporește.— Ne sperii, Emilia 7— Vai de mine ! Vreau numai să nu se uite că Mondialele nu sînt o joacă și că un loc pe podiumul lor, indiferent pe ce treaptă, înseamnă o mare performanță. Cei ce ne vor privi la televizor să stea liniștiți, să aibă încredere în noi, că vom face tot ce este omenește și sportiv posibil casă fim primite cu flori pe aeroport, la întoarcere.— Vă urăm cu toții, mult, mult succes !
Gheorghe MITRO1

Noi argumente pentru 
reciclarea deșeurilor

Revista „PANORAMIC BRITANIC* publică un articol semnat de 
John Newell, specialist al Departamentului științific al B.B.C.. consacrat 
preocupărilor existente in Marea Britanic in domeniul reciclării deșeuri
lor. Revista scrie :

In prezent, există argumente con
vingătoare pentru reciclarea tuturor deșeurilor. Costul hirtiei crește pe măsură ce cererea se intensifică, iar oferta se restrînge dat fiind numărul limitat al pădurilor. Materialele plastice sînt obținute din hidrocarburi epuizabile. Anvelopele, în majoritate, sînt obținute din cauciuc sintetic, care la rîndul său provine din hidrocarburi. Deși materiile prime pentru obținerea sticlei sint practic inepuizabile, ținînd seama de costul energiei, revine totuși mai ieftin să retopești sticla decît să o faci de la început. în scoarța pămîntului nu se vor mai găsi săli se vor diminua apreciabil rezervele de cositor peste 15 ani, de cupru — peste 20 de ani, de zinc — peste 18 ani și de plumb — peste 21 de ani. Chiar apa de canal — în general o materie poluantă — poate fi simplu și ieftin tratată pentru a se obține îngrășăminte și ape reziduale folosibile.în apropiere de Newcastle upon Tyne, oraș industrial din nord-estul Angliei, există o stație de prelucrare a deșeurilor colectate din întregul oraș. Aici este locul unde mașinile salubrității descarcă gunoiul. Deșeurile sînt transportate pe un conveier, de pe care un magnet puternic atrage metalele, Jpclusiv cutiile de conserve ; acestea sînt trimise la prelucrare, restul fiind balotat și folosit în diverse scopuri. în același oraș se construiește o altă fabrică de sortare a deșeurilor, care va putea separa nu numai fierul și oțelul, ci și hîrtia și cartonul, ce urmează a fi transformate in combustibil.La Doncaster, în sudul regiunii Yorkshire, se construiește o fabrică și mai perfecționată : aceasta va extrage din maldărele de deșeuri aluminiul și zincul, plumbul și cuprul, fierul și oțelul, ca și sticla, va separa hîrtia care urmează a fi transformată în celuloză de aceea care va fi folosită drept combustibil.Un proiect impresionant, realizat la I laboratorul tehnologic guvernamental

de la Wareen Spring, în nordul Londrei, constă în obținerea, crin distilare, a unor prețioase uleiuri șl combustibili din gunoi. Este folosită tehnica pirolizei, adică încălzirea deșeurilor menajere ordinare. în absența oxigenului, pînă cind materiile respective se descompun, se topesc și se vaporizează. Componenții organici ai deșeurilor pot fi apoi colectați ca produse distilate și folosite ca lu- brifianți, iar gazele pot fi folosite pentru a produce căldura necesară acestui proiect. Ce rămîne este transformat în combustibil.Pe dealurile din sudul Țării Galilor, lingă Pontypool, există o instalație industrială construită din beton, oțel și sticlă, înconjurată de iarbă și arbori. Nimic din aspectul exterior nu dezvăluie faptul că aici se stochează peste 50 000 tone din reziduurile cele mai otrăvitoare — reziduuri industriale care nu pot fi aruncate oriunde, fiind nocive. Cu toate acestea, o bună parte din aceste reziduuri poate fi folosită ca materie primă. Fabrica este menită să folosească și un alt produs rezidual — enorma cantitate de căldură emanată de -gazele la peste 1 OOO’C, ieșite din camerele incineratoare ale instalației. Acestea sint suficient de fierbinți pentru a produce aburii necesari în vederea distilării u- nor solvenți sau punerii în funcțiune a unei turbine de la centrala electrică a fabricii. Noi instalații electrolitice separă, într-o stare foarte pură, metalele mai valoroase — cupru, nichel, cobalt, cadmiu, cositor, plumb — din soluții galvanice. Fabrici asemănătoare există la Southampton și în Scoția.Materialele plastice nu se deteriorează pe cale naturală, pentru că nu există bacterii capabile să le distrugă. Dar reziduurile mixte din plastic, direct de la lada de gunoi, pot fi transformate în „scindură" ieftină, aproape indestructibilă, pentru construcții, precum șl în materiala izolante.
• MONUMENT PEN

TRU IURI GAGARiN; La Moscova au început lucrările, la monumentul închinat memoriei primului cosmonaut din lume — Iuri Gagarin. Monumentul, înalt de 40 de m, va fi amplasat pe bulevardul Lenin și va fi realizat, pentru prima dată in istoria artei monumentale. din titan turnat. Realizatorul monumentului, sculptorul Pavel Bondarenko, și-a plasat opera intr-un plan circulai’ din granit.

• LOPATA SE... MO
DERNIZEAZĂ. Un inginer belgian a construit prima lopată mecanică din lume, instrument care permite grădinarilor să întoarcă brazde fără efort pe terenurile restrinse, unde nu se poate ara nici cu tractoare liliputane. Lopata mecanică sapă pămîntul mai bine decît cea tradițională, fiind acționată de un mic motor. Ea are un preț de cost aproximativ echivalent cu cel al unei mașini de tuns iarbă obișnuită și se manevrează cu multă ușurință.

• MAȘINĂ DE SOR
TAT BANCNOTELE. ° - semenea mașină a fost introdusă în sistemul bancar francez. Ea triază, numără și aranjează în teancuri bancnotele ; aceeași operațiune se realizează și cu monedele, care sint aranjate în fișicuri. Totodată, mașina distinge bancnotele adevărate de cele false. în fine, ea poate indica totalul sumelor intrate în ziua respectivă, reținînd, de a- semenea. în memoria ei p.e categorii de valori numărul total de bancnote și de monezi.

• „OPERAȚIUNEA 
ELEFANT". O amplă campanie de salvare a elefanților amenințați cu dispariția întreprinde o organizație elvețiană pentru protecția animalelor. Cea mai mare parte din fondurile necesare acestei acțiuni urmează să fie realizată prin emisiuni de timbre, care vor reproduce desene executate de copiii lumii participant! la diferite concursuri in

ternaționale. Sumele încasate pe această cale vor fi utilizate pentru înființarea și subvenționarea unor rezervații pentru pachiderme. „Operațiunea elefant" este oportună, avînd în vedere că numai în 1976, braconierii au ucis peste 100 000 de pachiderme. Atît de rentabil s-a dovedit traficul ilegal cu fildeș, incit pe continentul asiatie au rămas în prezent ca urmare a expediții

lor de vînătoare doar 40 000 de elefanți.
• DEFICIT LA CO- 

VENT GARDEN. Celebia operă Covent Garden din Londra își încheie anul financiar 1979 cu un deficit de peste 100 000 lire sterline, a anunțat administratorul operei, Claus Moser. El a apreciat că dacă o- pera nu va primi subvenții mai mari, prestigiul ei ar putea fi prejudiciat și ea și-ar putea vedea periclitată existența.

• YVES MONTAND 
SE REÎNTOARCE PE 
SCENA. Cunoscutul actor și cîntăreț, care de 12 ani a renunțat să mai prezinte concerte sau recitaluri, dedicîndu-se în exclusivitate carierei cinematografice, urmează în curînd să se reîntoarcă pe scena teatrului l’Olympia din Paris, care i-a adus celebritatea. Reîntoarcerea sa pe scenă în ipostaza de.cin- tăreț este așteptată cu mult interes, fiind considerată ca unul din principalele evenimente ale vieții artistica pariziene.

• UN GRAFIC AL 
DISPERĂRII. Potrivit datelor publicației medicale „Arztll- che Praxis", care apare la Miinchen, în R.F.G., la fiecare 45 de minute moare un cetățean prin sinucidere ; în medie, la patru minute poate fi înregistrată cîte o nouă tentativă de sinucidere. în 1976, numărul deceselor datorate sinuciderilor s-a ridicat la 13 000, iar această tendință Înregistrează o continuă creștere.



„Congresul al Xll-lea - confirmare

a unității strinse i 
in jurul Partidului

Profundele semnificații ale ’ realegerii în funcția de 
secretar general al partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, simbol al unității depline de gindire din
tre partid și popor, promotor neobosit al idealurilor 
progresului multilateral al patriei, ale socialismului și 
păcii în lume, excepționala însemnătate teoretică și 
practică a Raportului Comitetului Central, a celorlalte 
documente adoptate, totala adeziune a comuniștilor, a

r poporului român 
Comunist Român" 

«I

a
întregului nostru popor la linia politică Internă șl ex
ternă a partidului, realismul și principialitatea politicii 
externe românești, elaborată și tradusă în viață cu 
aportul hotăritor al președintelui României — acestea 
sini temele majore ale unor comentarii, ce continuă 
să apară în presa străină, dedicate Congresului ai 
Xll-lea al Partidului Comunist Român.

Președintele Camerunului l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste RomâniaLIBREVILLE 1 (Agerpres). — Președintele Republicii Unite Camerun, El Hadj Ahmadou Ahidjo, l-a primit pe ambasadorul României la Libreville, Porfir Negrea.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise președintelui Camerunului un mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate pentru poporul camerunez.Mulțumind pentru mesaj, președin

tele El Hadj Ahmadou Ahidjo a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu felicitări pentru realegerea sa în funcția de secretar general al P.C.R., multă sănătate și fericire personală, iar poporului român — urări de noi realizări pe calea dezvoltării patriei sale.In cursul convorbirii a fost exprimată dorința comună a celor două țări de amplificare a relațiilor româ- no-camertmeze în interesul ambelor popoare.

Sub titlul „România — Congresul comuniștilor", revista sovietică 
„NOVOE VREMIA" publică un articol în care subliniază că Raportul C.C. al P.C.R., expus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reliefează succesele în realizarea planului de dezvoltare economico-socială a țării pe anii 1976—1980. „România — subliniază publicația sovietică — dispune astăzi de o industrie modernă, capabilă să rezolve problemele complexe ale progresului tehnic, să asigure înzestrarea tuturor ramurilor cu mașini și utilaje de înaltă productivitate. Datorită dezvoltării rapide a producției materiale și ridicării eficienței economice, venitul național pe perioada cincinalului sporește cu 64 la sută".Referindu-se la probleme ale politicii internaționale promovate de partidul nostru, revista scrie: „Congresul a confirmat linia spre dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate statele socialiste. Poziția României în această sferă a politicii externe a fost expusă în Raportul C.C. al P.C.R., pe care l-a prezentat secretarul său general".„Novoe Vremia" relevă că „a fost exprimată convingerea că pînă la înfăptuirea dezarmării totale este necesar să se asigure echilibrul forțelor atît în Europa, cît și în întreaga lume, care poate și trebuie să fie realizat nu pe calea amplasării de noi trupe și armament, nu pe calea intensificării cursei înarmărilor, ci, dimpotrivă, pe calea retragerii șî diminuării forțelor militare, a reducerii înarmărilor, încetării acestei curse".Ziarul iugoslav „BORBA" scrie In comentariul „Importanța Congresului român" : „Cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român a generat un mare interes in rindul opiniei publice mondiale. In primul rînd datorită României, a importanței și rolului ei în viața In- * ternațională, datorită poziției politice specifice și politicii ei independente.Nu există nici o îndoială că România, sub conducerea partidului său, care numără aproape trei milioane de membri, și a liderului ei dinamic și priceput, Nicolae Ceaușescu, a înregistrat succese importante ta toate domeniile".Referitor lâ relațiile dintre România și Iugoslavia, in articol se arată : „Mesajul Prezidiului C.C. al U.C.I. adresat Congresului P.C.R. exprimă satisfacția față de colaborarea cu succes a popoarelor și partidelor noastre, sub conducerea lui Tito și Ceaușescu. Recentele lor convorbiri -- și declarația comună — constituie exemple nu numai de înțelegere și respect, ci și de poziție constructivă în soluționarea problemelor arzătoare ale lumii".Cotidianul „PRACA" — organ al sindicatelor slovace — evidențiază, ta comentariul „Concluziile Congresului al Xll-lea al P.C.R. Obiective de o exigență din ce in ce mai sporită", largi pasaje din Raportul prezentat de secretarul general al P.C.R., subliniind „rezultatele remarcabile obținute în îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială pe anii 1976—1980". „Congresul — se subliniază în comentariu — a confirmat unitatea strînsă a poporului român ta jurul partidului comunist; totodată, îndeplinirea obiectivelor propuse asigură trecerea poporului român într-o nouă etapă, hotărîtoare, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea ei pe

cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului".
„CHLOPSKA DROGA", publicație a C.C. al P.M.U.P., inserează, sub titlul „încheierea Congresului al Xll-lea al P.C.R. — Nicolae Ceaușescu reales secretar general al partidului", o relatare în care relevă„Nicolae Ceaușescu. a reînnoit apelul către toate forțele progresiste din lume, chemîndu-le să colaboreze în lupta pentru frînarea cursei înarmărilor și pentru dezarmare, pentru pace, binele și fericirea întregii omeniri".Diipă încheierea lucrărilor Congresului — se arată, de asemenea, în articol — în Piața Republicii a avut loc o manifestație cu participarea a zeci de mii de oameni, care s-a des-

Larg interes al opiniei 
publice internaționale 
față de realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția 
de secretar general 
al partidului, față de 
documentele adoptate 
de înaltul forum al co
muniștilor din România

fășurat sub deviza unității dintre partid și popor. Participanții au exprimat satisfacția in legătură cu realegerea lui Nicolae Ceaușescu ca secretar,-general al P.C.R.Ziarul „AVGHI", organ al Partidului Cortlunist din Grecia (interior), publică o corespondență din București intitulată : „Comunismul îșî va dovedi superioritatea prin omenie, a subliniat Nicolae Ceaușescu". Articolul reproduce cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la marea adunare din Piața Republicii, precum și fragmente din cuvintarea rostită la ședința de închidere a lucrărilor Congresului al Xll-lea, cuvîntare considerată drept „chintesența viziunii înnoitoare a comuniștilor români, jurămîntul suprem al secretarului general față de delegații la Congres și față de popor și, totodată, un răspuns la caldele sentimente cu care', este înconjurat".Intr-un articol intitulat „Congresul al Xll-lea al P.C.R. — o etapă superioară in dezvoltarea României", cotidianul zairez „ELIMA" subliniază că „cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R. a constituit un adevărat forum suprem de dezbateri democratice și de decizii privind viitorul României pe perioada 1981—1985".„Trebuie să recunoaștem — conti-★DELHI 1 (Agerpres). — Societatea de prietenie indiano-română din statul Orissa (India) a organizat un miting consacrat celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român,In cuvîntul său. G. B. Patnaik, președintele Societății de prietenie indiano-română din statul Orissa. a subliniat rolul României în lume, contribuția adusă de tovarășul

nuă ziarul — că datorită președintelui Nicolae Ceaușescu, noțiunea de independență a căpătat o dimensiune nouă. Pentru România, independența este concepută ca o afirmare legitimă a dreptului la propria sa istorie și, în egală măsură, la istoria lumii și, de asemenea, ca un drept de participare liberă la viața internațională. Se înțelege că doctrina politică a președintelui Ceaușescu a pus în valoare cauzalitatea profund socială a luptei pentru noul sistem de relații internaționale. De fapt, prin doctrina sa, președintele Nicolae Ceaușescu a înfăptuit o operă utilă pentru întreaga Omenire, reabilitînd noțiunea de drept și de justiție, fondată pe respingerea fermă a exclusivismului coercitiv al «centrelor de putere» ca factori determinant! ai evoluției mondiale."Ziarul „AKAHATA" — organ al Partidului Comunist din Japonia — a relatat despre desfășurarea lucrărilor celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R. și a informat despre realegerea în unanimitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Prezentînd conținutul Raportului la Congres, „Akahata" subliniază importanța tezei privind instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale în vederea asigurării păcii în lume.Sub titlul „Președintele Ceaușescu reales în fruntea partidului", ziarul senegalez „LE SOLEIL" informează, într-un amplu articol consacrat celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R. des- pre realegerea, în unanimitate, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.Ziarul „LAND OG FOLK" — organ al P.C. din Danemarca — rela- tind despre lucrările celui de-al XII- lea Congres al Partidului Comunist Român, apreciază că in centrul discuțiilor s-au aflat planul de dezvoltare economico-socială pină în 1985 și orientările de perspectivă pină in 1990.In ce privește politica externă a României, ziarul relevă că „In Raportul Comitetului Central s-a subliniat că România și Partidul Comunist Român vor continua relațiile de prietenie și colaborare cu celelalte țări socialiste, cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia, militînd, totodată, pentru o politică de destindere și dezarmare".Ziarul „AL-ANBAA", organul Partidului Socialist Progresist din Liban, a publicat un amplu articol in care dă o înaltă apreciere realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. După ce reliefează bunele relații de prietenie și solidaritate statornicite între P.C.R. și P.S.P., cotidianul subliniază succesul remarcabil al lucrărilor Congresului al XII-lea»aI P.C.R. și realizările impresionante obținute de poporul român pe calea construcției socialismului.
★Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, la promovarea păcii și înțelegerii între popoare.In încheierea adunării, prof. dr. Radhanath Rath a transmis felicitări și urări de noi succese tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ocazia realegerii sale în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

„0 pace justă în Orientul Mijlociu nu poale li realizată 
fără soluționarea problemei palestiniene46 

Rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 1 «- Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite : In plenara Adunării Generale • a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra punctului „Problema Palestinei", desfășurate pe baza unui raport alcătuit de Comitetul pentru exercitarea drepturilor legitime ale poporului palestinian,în discursul rostit în dezbaterile pe această temă, reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Faruk Kaddoumi, șeful Departamentului politic al O.E.P., s-a referit pe larg la situația din Orientul Mijlociu, la elementele de tensiune care persistă în zonă și a expus poziția O.E.P. în legătură cu căile, de soluționare a conflictului arabo-is- raelian. Arătînd că poporul palestinian, sub conducerea reprezentantului său legitim, O.E.P., este decis să continue eforturile politico-diplomatice și lupta sa pentru libertate și independență și pentru o pace justă în Orientul Mijlociu, vorbitorul a evidențiat că o pace justă în regiune presupune în mod necesar participarea O.E.P. la orice negocieri în această direcție și luarea în considerare a drepturilor imprescriptibile ale poporului palestinian. Este nevoie urgentă, a spus el, de un nou cadru de negocieri, care să includă toate părțile interesate, inclusiv O.E.P., pentru o reglemen

tare justă a problemei și nici un stat nu are dreptul să rezolve problema poporului palestinian în numele său.La încheierea dezbaterilor pe această temă, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o serie de rezoluții care reafirmă drepturile legitime ale poporului palestinian, inclusiv acela de a avea un stat propriu independent, precum și necesitatea ca O.N.U. și întreaga comunitate internațională să acționeze pentru promovarea unei soluții de pace în Orientul Mijlociu, care să includă I salvgardarea acestor drepturi. Principala rezoluție de fond, adoptată cu o largă majoritate de voturi, exprimă îngrijorarea gravă a Adunării Generale cu privire la faptul că nu s-a ajuns încă la o soluționare justă a problemei palestiniene și că aceasta continuă să fie o sursă de agravare a crizei din zonă și să pericliteze pacea și securitatea. Rezoluția subliniază că „o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu nu poate fi realizată fără înfăptuirea. între altele, a unei soluționări juste a problemei palestiniene, pe baza asigurării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian" și cere ca O.E.P. să participe la toate eforturile, deliberările și conferințele privind Orientul Mijlociu, organizate sub auspiciile O.N.U., în condiții de egalitate cu celelalte părți.
„Orice măsură de intensificare a înarmărilor 

constituie un act primejdios"
O REZOLUȚIE A DIRECȚIUNII P.C. ITALIANROMA 1 (Agerpres). — La Roma a avut loc o reuniune a Direcțiunii Partidului Comunist Italian, în cadrul căreia Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I., a prezentat un raport cu privire la politica dusă de comuniștii italieni în domeniul dezarmării. La încheierea dezbaterilor — anunță agenția A.N.S.A. — Direcțiunea P.C.I. a adoptat o rezoluție în care, relevîndu-se că în ultima vreme s-a înregistrat o creștere a tensiunii pe plan internațional și a numărului focarelor de criză, se exprimă îngrijorarea în legătură cu planurile N.A.T.O. de amplasare a unor rachete nucleare pe teritoriile țărilor vest-europene. Comuniștii italieni consideră că orice. înăspriri a pozițiilor care duc, inevitabil, la noi măsuri de intensificare a înarmărilor constituie un act primejdios.Ca urmare — relatează agenția. A.N.S.A. —• Direcțiunea P.C.I. cere guvernului italian să prezinte, la vii

toarea sesiune a Consiliului N.A.T.O., următoarele propuneri : să se suspende orice hotărîre cu privire la- fabricarea și instalarea de noi rachete „Pershing 2“ și de croazieră, sau să se amine această decizie pe termen de cel puțin șase luni ; Uniunea Sovietică să fie invitată să suspende fabricarea și instalarea rachetelor „SS 20": deschiderea neintîr- ' ziată a convorbirilor între cele două părți în vederea stabilirii unui plafon al echilibrului militar la un nivel mai. redus și în măsură să ofere garanții reciproce de securitate.
★La o întrunire cu un grup de generali americani, senatorul George McGovern a arătat că țările membre ale N.A.T.O. ar trebui s.ă amine cu șase luni hotărirea in legătură cu amplasarea de noi rachete atomice in Europa, pentru a avea timpul necesar începerii de negocieri cu Uniunea Sovietică în legătură cu măsurile de dezarmare'nucleară.

COREEA DE SUD

Ample manifestații in favoarea reinstaurării democrațieiSEUL 1 (Agerpres). — In Coreea de Sud urmează să fie ales, la 6 decembrie. succesorul fostului dictator Pak Cijan Hi, asasinat la sfîrșitul lunii octombrie, de către unul din colaboratorii lui apropiați. Alegerea președintelui se va face —■ după cum relatează agențiile Reuter și A.F.P. — indirect, de către un „colegiu .electoral" format din 2 561 de delegați niimiți, firește, din rîndul susținătorilor actualului regim.Partidele de opoziție, organizațiile

democratice, masele largi ale populației, inclusiv cercurile religioase se opun cu fermitate acestui sistem de alegere a președintelui. La Seul, Pusan și în alte orașe și localități sud-coreene se desfășoară ample manifestații și adunări populare, în care Se exprimă unanim cererea de abolire imediată a actualei constituții, reinstaurarea democrației, desfășurarea de alegeri pe baza sufragiului universal, eliberarea numeroșilor deținuți politici.
——— (din actualitatea politică)
După reuniunea la nivel înalt 

a țărilor Pieței comune
„Nici soluție, nici ruptură*. Astfel califică agenția France Presse rezultatele recentei reuniuni, de la Dublin, a Consiliului Comunității Economice Europene (C.E.E.), la care âu participat șefii de state și de guverne ai „celor nouji" din Piața comună și în centrul căreia s-a aflat •șa-numitul „caz britanic".
„Am fost la un pas de eșec", declara ziariștilor, la încheierea reuniunii, președintele Franței, Valăry Gis- card d’Estaing. Asupra fondului problemei, remarcă observatorii de presă, pozițiile Marii Britanii, pe de o parte, și ale celor opt parteneri ai săi din C.E.E., pe de altă parte, rămîn foarte îndepărtate. Londra continuă să ceară o reducere cu 700 milioane de lire sterline a contribuției sale la bugetul Pieței comune, care se va ridica în 1980 la 1,2 miliarde, dar partenerii săi nu sînt de acord decît cu jumătate din suma solicitată.„Cazul" respectiv este considerat de presa vest-europeană drept „una din 

evoluțiile cele mai grave din istoria 
Pieței comune*. Căci, așa cum scria un ziar italian, nu este vorba de o simplă problemă financiară, ci de una mult mai complexă, cu un pronunțat caracter politic. în fapt. încă de la aderarea sa la C.E.E., în 1973, Anglia a criticat principiile de funcționare ale pieței comune agricole (denumită, sintetic, „Europa verde") considerîndu-le ca „nejuste si intolerabile", pe motivul că ar crea avantaje unilaterale unor țări în detrimentul altora.După cum se ștîe, „Europa verde" se bazează pe prețuri comune, substanțial mai mari decît cele practicate pe piața mondială (ceea ce ar satisface îndeosebi interesele fermierilor vest-germani), și pe un sistem de protejare a produselor agricole ale membrilor C.E.E. față de concurența celor provenite din afara comunității

vest-europene (veliindu-se astfel in întîmpinarea cererilor formulate de fermierii francezi și italieni). Potrivit sistemului amintit, dacă o țară din C.E.E. importă produse agricole la un preț mai scăzut decît cel comun, ea trebuie să verse diferența la „bugetul comunitar". Cum Marea Britanie este un mare importator de produse agroalimentare, iar principalii ei fm-nizori stat țările Common- wealthului cu care întreține relații, comerciale preferențiale, „cotizația" Angliei la bugetul comunitar a sporit de peste cinci ori în numai trei ani.Cu alte cuvinte, cererea Marii Britanii de a i se reduce cu aproape două treimi contribuția la bugetul C.E.E. vizează direct revizuirea politicii agricole comune. Or, partenerii comunitari ai Angliei s-au menținut ferm pe poziția de a nu ceda solicitării. Iată de ce, la încheierea negocierilor de la Dublin, premierul britanic, Margaret Thatcher, declara că nu este prea optimistă in ce privește soluționarea „cazului", denumind viitorul Consiliu al C.E.E., drept 
„Consiliul ultimei șanse*. Premierul britanic a lăsat să se înțeleagă că dacă nici în februarie, la Bruxelles, nu va primi satisfacție, Anglia va recurge la măsuri de retorsiune împotriva Pieței comune. ,.Alte națiuni ne-au arătat în trecut calea", declara Margaret Thatcher, făcmd aluzie la 
politica „scaunului gol* adoptată de generalul de Gaulle, politică ce a blocat, un timp, întregul angrenaj al comunității vest-europene.Politica agricolă comună duce însă la ascuțirea unor contradicții nu numai pe plan comunitar, ci și național, în cadrul fiecărei țări membre a Pieței comune, unde interesele fermierilor se opun tot mai mult celor ale consumatorilor și chiar ale unor cercuri de afaceri. In fapt, cei ce su

portă povara politicii agricole comune sînt consumatorii din țările C.E.E., care, constatași să cumpere tot mai scump produsele alimentare, își văd, astfel, diminuat nivelul de viață. Totodată, unele cercuri de a- faceri au adus repetate critici la a- dresa politicii de finanțare a „Europei verzi", arătînd că aceasta se realizează în detrimentul sectoarelor industriale aflate în dificultate (construcțiile navale, siderurgia etc.), precum și in detrimentul dezvoltării comerțului ®u țările din afara Pieței comune.

Toate acestea relevă, odată cu gradul de complexitate a problemelor cu care este confruntată Piața comună, necesitatea de a se concentra 
eforturile in direcția unei largi coo
perări economice internaționale, fără 
restricții și discriminări artificiale, a căutării unor soluții reciproc avantajoase, în cadrul unui amplu dialog, cu participarea, pe baze egale, a tuturor statelor, corespunzător intereselor fiecărei națiuni, progresului general.

Gh. CERCELESCU

Alegeri parlamentare 
„intercalate11 în PortugaliaLa capătul unei campanii de trei săptămîni, aproape șapte milioane de alegători portughezi sînt chemați azi la urne pentru a desemna pe cei 250 de deputați ai Adunării Republicii, cu 13 mai puțini decît număra parlamentul dizolvat în septembrie, conform noii reglementări în vigoare.Specificul acestor alegeri parlamentare constă în faptul că ele nu se substituie celor care în mod normal vor avea loc în octombrie anul viitor, ci se „intercalează" în perioada care a mai rămas pînă atunci, consemnînd, astfel, o experiență electorală inedită, care nu a mai fost înregistrată pină acum în nici o altă țară. Alegerile „intercalate" se integrează dealtfel unui ciclu electoral incluzînd, de asemenea, scrutinul municipal de la 16 decembrie a.c. și pe cel prezidențial din 1981.Opt partide politice și trei alianțe electorale își dispută șansele. Dintre principalele partide, doar cel socialist se menține in afara oricărui front, pe linia unei decizii insistent reafirmate în ultimele luni. Partidul Comunist, împreună cu Mișcarea Democratică Portugheză prezintă candidați în cadrul alianței „Poporul 

Unit*, în timp ce Partidul Social-De-

mocrat și Centrul Democratic și Social, alături de micul partid popular monarhist, alcătuiesc „Alianța De
mocratică* de centru-dreapta, prezentînd însă candidați pe liste separate.In esență, campania electorală s-a desfășurat în jurul unor teme ea : modalitățile de redresare economică și financiară, de combatere a inflației și a șomajului, asigurarea stabilității politice etc. S-a concentrat, cu alte cuvinte, asupra realităților presante ale țării. Dificultățile existente sînt ilustrate, între altele, de scăderea constantă a ritmului de dezvoltare economică : de la 5,5 la sută în 1977, la 3 la sută în 1978, iar în acest an se prevede o creștere de cel mult două procente. La tendința de stagnare a activității productive se adaugă creșterea datoriei externe, dezechilibrul balanței comerciale, scăderea rezervelor de aur și devize, intr-un cuvînt fenomene care stîr- nesc legitimă îngrijorare. Șomajul aproape s-a dublat în ultimii doi ani, ajungînd să cuprindă peste o zecime din populația activă și să atingă niveluri dramatice în rîndurile tineretului, în timp ce creșterea prețurilor, mai ales la alimente, a afectat

serios condițiile de trai ale păturilor muncitoare.Pe deasupra soluțiilor preconizate de un partid sau altul în* funcție de orientare, două tendințe s-au înfruntat in cursul campaniei electorale. Pe de o parte, cea a grupărilor de stînga, reprezentate în principal de comuniști și socialiști, care susține necesitatea , consolidării cuceririlor revoluției de la 25 aprilie 1974. Pe de altă parte, forțele de centru-dreapta din „Alianța Democratică", ostile evoluțiilor din ultimii cinci ani și jumătate, și angajate de un timp în acțiuni urmărind „revizuirea" căii democratice de dezvoltare.Dacă devansarea cu un an a calendarului electoral a fost explicată oficial ea o urmare a imposibilității de a se ajunge la o înțelegere între partidele politice asupra formării unui guvern cu bază parlamentară corespunzătoare, decizia de a se convoca alegeri legislative „intercalate" are o semnificație aparte : parlamentul ce va rezulta din scrutinul de azi nu își va putea asuma prerogative constituante, ele fiind rezervate doar forului legislativ ce va fi ales anul viitor. Prin aceasta au fost refuzate explicit pretențiile dreptei, de a se revizui urgent Constituția, cu deosebire asemenea prevederi fundamentale ale textului constituțional ca naționalizările, reforma agrară și controlul muncitoresc în întreprinderi, cuceriri de bază ale revoluției portugheze.Mizînd pe agravarea dificultăților economice, reacțiunea desfășoară de mai mult timp o ofensivă crescîndă care. în timpul din urmă a inclus și atentate teroriste. In asemenea condiții politice și economice complexe, apare cu atît mai evidentă necesitatea acțiunii unite a tuturor forțelor interesate în apărarea și consolidarea cuceririlor democratice.Cu tot caracterul său de competiție „intercalată" sau „intermediară", scrutinul de azi reprezintă un important prilej de verificare a raporturilor de forțe politice și sociale, a opțiunilor care. în fond, vor marca evoluția societății portugheze în anii următori.
V. OROS

SĂRBĂTOAREA națională a emiratelor

ARABE UNITE

Alteței Sale Șeic ZAYED BIN SULTAN
AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABICu ocazia Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, am plăcerea să vă transmit sincere felicitări și să vă urez multă sănătate și fericire personală, ... iar poporului țării dumneavoastră bunăstare și progres continuu.îmi exprim speranța că dezvoltarea raporturilor dintre țările noastre servește intereselor celor două popoare, cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stat fondat la 2 decembrie 1971, prin reunirea mai multor teritorii restrinse ca suprafață, toate însu- mînd 90 000 kmp cu o populație de aproape 900 000 locuitori. Emiratele Arabe Unite înregistrează o dezvoltare rapidă grație valorificării marii sale bogății naționale, care este petrolul. Fondurile provenite din exportul aurului negru reprezintă peste 80 la sută din venitul național. Ele constituie principala sursă de finanțare a unor obiective industriale, ca, de exemplu, marea rafinărie de pe insula Um Al Nasr, complexul de producere a aluminiului, care va fi dat în exploatare

în ianuarie 1980, fabrici de lichefiere a gazelor ; au fost construite, totodată, noi. centre urbane, aeroporturi, șosele etc.în spiritul politicii sale de prietenie și solidaritate cu popoarele a- rabe, Republica Socialistă România urmărește cu interes realizările obținute de poporul Emiratelor Arabe Unite pe linia dezvoltării economi- co-sociale, a consolidării independenței naționale. Relațiile de cooperare dintre cele două țări cunosc un curs ascendent, înscriindu-se ca o contribuție la cauza colaborării internaționale și a apropierii între popoare.
ILE DE PRESĂ
e scurt

MANIFESTĂRI CULTURALE ROMANEȘTI LA LAUSANNE, tn cadrul i 
manifestărilor culturale românești organizate in orașul elvețian Lausanne,I în sala Muzeului de arte decorative a avut loc vernisajul expoziției „Cos- | 
tume populare din România*. Luînd cuvîntul cu acest prilej, prima tl 
orașului Lausanne, consilierul național Jean-Pascal Delamuraz, și Dan Ii 
chescu, ambasadorul României in Elveția, au subliniat importanța scîă»I burilor culturale pentru mai buna cunoaștere și apreciere a valorilor spiri-I tuale ale celor două popoare, pentru adâncirea relațiilor româno-elvețiene ■ 
pe multiple planuri. Tot la Lausanne. ~ ‘ ............ ~I Zentat un spectacol de Pirandello.

„Teatrul Mic* din București a pre-
I

ÎNCHEIEREA PRIMEI RUNDE DE 
NEGOCIERI SOVIETO-CHINEZE. La Moscova a avut loc o nouă ședință plenară a delegațiilor guvernamentale ale U.R.S.S. și R.P. Chineze, care discută probleme privind normalizarea relațiilor bilaterale — informează agențiile T.A.S.S. și China Nouă- Cele două părți au convenit să'încheie prima rundă de negocieri sovieto-chineze.

SE1HNJA PLENARA A SEIMU
LUI R.P. POLONE s-a deschis Ia 1 decembrie, la Varșovia. Pe ordinea de zi a sesiunii se află proiectul tului anul planului economic și buge- de stat al R.P. Polone pe 1980.

HANOI S-A ÎNCHEIAT 
DE-AL IV-LEA CONGRESI1 PARTIDUL COMUNIST DIN .‘'VENEZUELA A CERUT PARLAMENTULUI țării să elaboreze un I proiect de lege pentru apărarea in

tereselor și drepturilor minorității 
[ indiene. Luînd cuvîntul pentru a 

prezenta această poziție, Alonso 
Ojeda, deputat comunist, s-a pro- 

, nunțat împotriva discriminărilor la I care este supusă populația indiană.

PAPA PAUL AL II-LEA ȘI-A 
ÎNCHEIAT VIZITA IN TURCIA și convorbirile cu patriarhul Dimitrios I. într-un comunicat dat publicității se relevă că, pentru prima dată după nouă secole, s-a ho- tărît oficial deschiderea dialogului între bisericile romano-catolică și ortodoxă.

INTENSIFICAREA COLABORĂRII

LA 
CEL 
AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN 
VIETNAM. Au fost adoptate rezoluții asupra noilor sarcini ale partidului și asupra noului statut. Ca secrețar general al partidului a fost reales Nguyen Xien.

GUVERNUL MEXICAN a hotărît să nu mai acorde o nouă viză de intrare fostului șah ,al Iranului, a anunțat ministrul de externe al Mexicului, Jorge Castaneda. Hotă- rîrea succede anunțului că in urma tratamentului la care a fost supus într-un spital din New York, starea sănătății fostului șah îi permite să părăsească teritoriul S.U.A.PRIMUL MINISTRU AL BAHREI- NULUI, Salman al Kalifah. a de
clarat că țara sa nu intenționează 
să acorde facilități portuare navelor 
americane de război.

INTRE STATELE VEST-AFRICANE. La i Dakar a luat sfîrșit cea de-a 6-a sesiune a Consiliului ministerial al Co- I munității economice a statelor vest-africane (E.C.O.W.A.S.). Reprezentanții celor 16 state membre au analizat măsurile menite să ducă Io int' fi- | carea colaborării dintre ele.
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Moda „retro“?Ce bine I Of, ce bine, ce fericire !N.A.T.O. a renunțat la înarmări. N.A.T.O. nu se mai înarmează, nu mai concurează, nu mai stimulează înarmările !Doar se modernizează.Atît. L-a atins virusul — drăguț — al cochetăriei și nu mai are altă dorință decît să fie în pas cu moda. Așa ne încredințează, sincer și convingător, avalanșa declarațiilor produse de avalanșa reuniunilor de di- plomați, strategi și miniștri. Pe birourile experților militari nu șe mai află dosare tehnice și cataloage de arme, ci inocente jurnale de modă.Iar moda, după cum se știe, este foarte mobilă. Cravatele, cînd sînt înguste, cînd late ; pantalonii — cînd largi, cînd strîmți ; fustele - cînd lungi, cînd scurte ; pantofii — cu vîrful cînd ascuțit, cînd lătăreț. Spre bucuria, absolut dezinteresată, a fabricanților de textile sau încălțăminte, care, în loc de falimente, preferă cîștigurile și prosperitatea.Dar moda nu se limitează la vestimentație. De pildă, dacă ne gîn- dim bine, în istoria omenirii nici n-a existat vreo cursă a înarmărilor — ci doar o evoluție a modei. Cînd ciomegele noduroase s-au demodat, nepoții pitecantropilor le-au legat la capăt o bucată de silex și s-au plimbat pe bulevarde, sclivisiți, cu securi. Azvîrlirea de țepușe ascuțite s-a perimat imediat ce marile case de modă din caverne au lansat pe piață arcul cu săgeți. Căruia i-a luat locul arbaleta, așa cum eleganții timpului au renunțat la praștie în favoarea catapultei. Care avea insă o croială prea complicată, așa că a apărut moda tunurilor — de lemn, de bronz, de oțel. Iar cum acestea erau montate pe roți, pe șine sau pe șenile și au mers, firește, înainte, s-a ajuns la rampe și rachete....Deci, N.A.T.O. are perfectă dreptate afirmînd că plonurile de instalare in Europa occidentală a vreo șase sute de rachete nucleare de tipuri noi nu reprezintă cîtuși de puțin o nouă etapă a cursei înarmărilor, ci doar o simplă modernizare. E normal, poruncile modei sint porunci — ce impresie ar face azi în autobuz un bărbat îmbrăcat în costum de paj din satin roz, cu dantele la manșete și tîrlici de mătase sau o femeie în rochie cu crinolină, cu fustă Pompadour, pe sirmă ?Așa încît ni se promite că peste cîtva timp în vitrinele magazinelo- de galanterie din Europa occidentală se va putea admira „ultimul strigăt" al modei — rachetele „Cruiser" și „Pershing II". Realizate de o cunoscută creatoare de modă — o doamnă înfățișată deobicei în negru, cu fața strict osoasă și cu o coasă pe umeri — modele capabile să îmbrace simultan milioane de oameni tn veșminte originale, de invizi- bilitate.Expresia spune că obrazul subțire cu cheltuială se ține. Dar și moda. Așa că „noul val" — al modei, nu al înarmărilor — va costa cam cinci miliarde de dolari, plus alte cîteva miliarde, costul infrastructurilor și utilajelor aferente. Ceea ce s-ar putea să nu întristeze pe fabricanții respectivi, ale căror boutique-uri expun confecții nucleare.Desigur, moda are o caracteristică aparte - este contagioasă, rnai contagioasă decît gripa. Cînd apare cineva, pe stradă sau in cartier, îmbrăcat după ultima modă, la scurt timp apar și alții. Care, de regulă, vor să fie și mai eleganți — de unde și mobilitatea modei.Dar noroc că N.A.T.O. nu mai participă la cursa înarmărilor.Ciudat însă cum croitorii de rachete n-au aflat că acum se poartă moda „retro" - adică de revenire la trecut. Pe linia modei „retro" s-ar putea avansa în urmă (sau înainta înapoi), oricît — de la rachete la tun, de oțel, apoi de bronz și de lemn, pe urmă la catapultă, la praștie și înapoi la arc - pînă la străvechiul ciomag.Spre satisfacția complexelor militaro-industriale de fabricat bețe.Si a restului omenirii.
N. CORBU
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