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noastre

NICOLAE CEAUȘESCU

întreprinderii mi- Cîmpulung Muscel,

al XII- lnsemnă- cardinală destinele i socia-
Iași, care a de existență, valoare,

XII-lea cu o că

României pe și, desigur, in regim, și-au lupta împotri-
clar înainte pînă m Configu- avem dari-

a mare partidul energie

această stare de spirit, la națională, însuflețire de și înflăcă-

dove- iorțâ este nestâvi-
de azi și

ELANUL REVOLUȚIONAR,
faptelor 

de mîine
Au fost cele cinci zile de istorie ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român. Acum, țara intreagă trăiește momente de puternic elan revoluționar. Energiile clocotitoare ale națiunii - sint stimulate și puse in slujba unui dinamism social fără precedent» Mari forțe constructive din toate domeniile creației materiale și spirituale sint angajate în efortul de a converti în realitate palpabilă litera vizionară a documentelor Congresului.Ce anume generează șl alimentează scară de puternică, avînt rare patriotică ?Hotărîrile Congresului lea, de J tate < pentru României liste — iată sursa principală a fluxului revoluționar al milioanelor și milioanelor de oameni ai muncii, fie că se află la datorie în uzină, pe șantiere, pe ogoare, la planșete, in amfiteatrele învățăturii ori ale științei. Avem acum jalonat — în prag al rarea de făcut tatea de cristal termină acțiunea pentru a ajunge vilizație pe care România să facă saltul de ia țară voltare la țară cu nivel mediu de dezvoltare.' Congresul al XII-lea al

Congresul al dit din nou, de convingere, nucleul de lită. cutezătoare, capabilă si inmănuncheze, intr-o impresionantă unitate de gind și voință, e- forturile poporului sub stindardul idealului nostru comunist. El este nucleul de energie revoluționară și înțelepciune izvorîte din cunoașterea profundă a legilor luptei pentru progres. El este nucleul revoluționar și vizionar mai unit decit oricind în jurul celui mai iubit fiu al partidului și poporului, secre-

luționar al țării acum, in zilele de după Congresul al XII-lea al partidului. „Efectul cel mai prețios al istoriei este entuziasmul pe care-1 provoacă" — afirma un mare gin- ditor. Cele cinci zile de istorie ale Congresului au tocmai această determinare vizibilă și previzibilă pentru noi. Elanul revoluționar al constructorilor socialismului, în a- ceastă etapă are semnele trage sevele ricitâ dintre anticipativ al
Mărețele succese obținute demonstrează 

forța și capacitatea clasei muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, a întregului popor, care, stăpîn pe 
destinele sale și într-o strînsă unitate, sub 
conducerea partidului, acționează cu fermi
tate și elan revoluționar pentru progresul 
multilateral al orînduirii noastre socialiste.

un drum unele domenii mileniului III. științifică a ceea ce in anii ce vin, a scopului de- decisă, conștientă la stadiul de ci- ni-1 propunem: în următorii ani în curs de dez-partidului a exprimat în cel mai înalt grad opțiunea întregului popor de a construi conștient și temeinic, pentru prezent și viitor, o țară nouă, o viață tot mai bună pentru toți fiii ei. Este ținta supremă pentru împlinirea căreia nu cunoaștem odihnă. Capacitatea partidului de a anticipa științific atingerea acestei ținte, complexa strategie a dezvoltării viitoare prezintă un izvor inepuizabil elan revoluționar.

tarul general »1 partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Reprezintă toate acestea surse nesecate de elan revoluționar atît de vibrant afirmat în aceste zile do către intregul nostru popor. Avem astfel explicația viabilă și de netăgăduit a milioanelor de dovezi de adeziune, cu cugetul și cu fapta, de pe întreg cuprinsul țării, la politica internă și externă a partidului dimensionată magistral de Congres! ‘Avem'astfel ‘eiplieăWă 'Ha-' bilă, de netăgăduit, a înflăcăratelor dovezi de bucurie și satisfacție, de a avea în fruntea partidului, la cirma destinelor României, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, comunistul de omenie, a cărui întreagă viață și muncă se identifică cele mai înalte aspirații poporului.Iată tot atitea temeiuri care cătuiesc axa uriașului elan revo-
cu ale

pe care o străbatem, lui distincte. El iși din îngemănarea fe- caracterul științific, programelor validate de Congresul comuniștilor români și participarea e- fectivă, responsabilă, pătrunsă de abnegație și dăruire, a întregului popor, într-o unitate indestructibilă, pentru înfăptuirea lor. El este așezat sub genericul unor e- xigențe proprii e- tapei de ție pe trăim și fiecărui construc- care o care cere membru al colectivității noastre socialiste un mare efort de autodepășire, de concepție și eficiență. o maturitate sporită și ridicată în bătăliaresponsabllltate ca luminoasele hotărîri ale Congresului al XII-lea să fie îndeplinite peste tot, exemplar.Cîmpul de desfășurare a acestei bătălii este întreaga țară. Din perspectiva Congresului, în anii ce vin România va avea nevoie de mai mult cărbune, mal multa e- nergie electrică, mai mult oțel, mai multe mașini-unelte perfecționate, competitive, mai multe locuințe, cărțL șeolix edificii de cultură, Sub conducerea partidului, la sate trebuie să înfăptuim o „profundă revoluție agrară". Dorința fierbinte, ' patriotică de afirmare și împliniri mărețe, care este elanul revoluționar, are, după cum se vede, un vast teritoriu de acțiune. Uriașa energie pusă în mișcare — și în fruntea căreia se află comuniștii —

Colectivul întreprinderii de tractoare Brașov se mindrește cu un succes de prestigiu : introducerea în fabricația de serie a unui nou tip de tractor : U-640 DTC, apreciat ca unul din cele mai moderne și economice tractoare realizate pmâ acum la Brașov. Noul tractor aste echipat eu un motor de 64 CP, eu 4 roti motoare, eu pBjhți motoare- față și cu reductoare planetare in roți, ceea ce permite, pe de o parte, realizarea unei distanțe mai mari de la sol și, deci, protejarea culturiloi in timpul întreținerii, iar, pe de altă parte, realizarea unei forțe de tracțiune mai mare a roților din fața. Noul tractor se aliniază altor produse asimilate în actualul cincinal de colectivul uzinei, cum sint : buldozerul de 360 CP, tractorul de 34 CP. tractorul pe șenile de 180 CP destinat lucrărilor pe șantiere, diverse motoare diesel etc. (Nicolae Mocanii), I
Cu șapte luni 
mai devremePe marele șantier al Combinatului de utilaj greu din Cluj- Napoca continuă seria punerilor în funcțiune, care de acum înainte vor deveni o constantă pînă la finalizarea acestui mare obiectiv. După sectorul de utilaj tehnologic pentru sectoarele calde și turnătoria de fontă, recent a fost pusă in funcțiune, cu 7 luni mai devreme, o nouă capacitate pentru 1 000 tone matrițe de forjare. (Alex. Mu- reșan).

Din adîncuri — 
cantități sporite 

de cărbuneColectivul niere din care, in ultimii doi ani, a sporit cu 35 la sută cantitatea de cărbune furnizată naționale, a extras, cea de-a 20 000-a tonă de peste sarcinile de plan depășindu-și, astfel, cu tone angajamentul anual___mât - trjți-al Sn’ intrecbrda' socialistă și cu 5 000 tone pe cel suplimentat în cinstea Congresului al XII-lea al P.C.R. Acest remarcabil succes, care a fost însoțit și de obținerea unei producții nete suplimentare de 18 milioane lei, este, in principal, rezultatul pregătirii temeinice a noilor fronturi de lucru din subteran și al dotării exploatărilor miniere cu utilaje moderne de susținere a galeriilor și tăiere a cărbunelui.

economiei sîmbătă, lignit la zi, 8 000 asu-

Sîmbătă, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comuhist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost înminat, intr-un cadru solemn, mesajul adoptat de participanții ’a adunarea festivă consacrată împlinirii unui secol de existență a Institutului de medicină și farmacie din Iași.La solemnitate, care a avut loc la sediul C.C. al P.C.R., au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, Constantin Dăscălescu, Dumitru Popescu, Suza- na Gâdea, Ilie Rădulescu, precum și Eugen Proca, ministrul sănătății.In numele cadrelor didactice și al studenților, mesajul a fost înminit de prof. dr. Gheorghe Scripcaru, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Iași, și conf. dr. Nicolae Cozma, secretarul comitetului de partid din institut. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost oferite, de asemenea, placheta comemorativă și up album editat cu ocazia centenarului învățămîntului ieșean.Luînd cuvîntul, rectorul lui a adresat tovarășului Ceaușescu cele mai calde mulțumiri pentru mesajul adresat cadrelor di-

dactice și studenților cu prilejul centenarului, precum și pentru înalta distincție acordată acestui vechi lăcaș de învățămînt medical din țară. Relevînd contribuția deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea învățămîntului superior ieșean, vorbitorul a dat glas angajamentului corpului didactic și studenților de a înfăptui hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, de a munci neobosit pentru formarea de medici conștienți de nobila misiune ce le revine In societatea noastră socialistă, de a transpune în viață indicațiile secretarului general privind integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, legarea mai strînsă a învățămîntului medical de nevoile sănătății publice.
medicallnstitutu-Nicolae

Răspunzînd, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Vă mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj. Doresc să adresez, încă o dată, și cu acest prilej, conducerii institutului, comuniștilor, cadrelor didactice și studenților cele mai calde telicitări, precum și urări de noi și noi succese.Intr-adevăr, Institutul de medi-

cină și farmacie din aniversat 100 de ani a dat oameni de înaltă atît profesională, cît și politică — pentru că și Constantin Parhon, și Vasile Rășcanu, și alții au fost mari oameni de știință, dar, totodată, au fost și activiști politici și de stat progresiști. Ei au făcut totul pentru dezvoltarea calea socialistă — condițiile vechiului adus contribuția la va dominației burghezo-moșierești și străine.De aceea, aș dori să adresez cadrelor didactice și studenților institutului îndemnul de a urma acest exemplu, urarea de a deveni buni medici și oameni de știință, dar și buni revoluționari, patrioți, pentru a-și servi, în orice împrejurări, patria, partidul, cauza socialismului.încă o dată vă adresez salutul meu, al conducerii de partid și de stat, și cele mai bune urări.Vă doresc multă sănătate șl multă fericire. (Aplauze).
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MARELE ÎNDEMN 
AL CONGRESULUI 

A CREA OPERE 
INSPIRATE 

DIN CLOCOTUL 
VIEȚII Șl AL MUNCII

„Trăind în mijlocul 
oamenilor, 

în operele mele 
repovestesc viața 

oamenilor"
declară VIDA GHEZA 

artist al poporului

(In paqina a IV-a)

Investiții terminate 
în avansîntreprinderea minieră Hunedoara, care a avut de efectuat in 1979 ample lucrări de dezvoltare, dotare și modernizare a capacităților de producție la minele de fier Ghelar și Teliuc, precum și la celelalte unități de profil din bazinul Poiana Ruscăi, a îndeplinit și depășit planul anual de investiții. ~ obținerea acestui succes creat premisele executării plus, pină la finele lunii cembrie, a unui volum de strucții și montaje în de peste 4,4 milioane lei, ceea ce înseamnă devansarea stadiului de execuție a unor lucrări pregătitoare pentru producția anului viitor.Au fost finalizate, cu 15 zile Înainte de termen, lucrările de săpare a unui suitor minier între două orizonturi la exploatarea Ghelar, obiectiv care permite extinderea tehnologiei de rambleiere hidraulică a golurilor de mină și crearea unei linii de front active in vederea îndeplinirii ritmice a sarcinilor de extragere a minereurilor în a- nul care urmează. De asemenea, a fost pus în funcțiune un funicular nou pentru transportul materialului de rambleiere de la cariera Crăciuneasa pînă in incinta minei Ghelar-est. (Agerpres).

Prin s-au în de- con- valoare

X

unește și mai strîns energiile națiunii in efortul
pentru înfăptuirea politicii partidului

VIDA GHEZA. Balada lui rintea (relief in lemn)

Primul lucru din întinderea de azi a județului Neamț, fixat cu mult timp în urmă in mintea mea, a fost Cetatea. Impunătoare, plutind in spațiile de clorofilă pe care le veghează de secole, implacabilă la trecerea vremii și a evenimentelor. Prin Neamț am mers de atitea ori in anii din urmă și am motive să cred că ideea de cetate se . află la ea acasă, răzbătînd ca o efigie de marcă, primenită și Înnobilată de ani. In vatra istoriei își dau in- tilnire în ținutul Neamțului strălucitoare borne ale viețuirii neamului. Vom începe prin a aminti de Pe- trodava, veche de două mii de ani, localizată de Ptolomeu pe teritoriul actualului municipiu Piatra Neamț. Să ne amintim prin urmare de Bîtca Doamnei, de Cozla lui.Străbați umbroase alunecînd șes in șoaptele pîraielor strălimpezi adulmecate de cerbi, treci cu pas lin printre locuri unde clipa evenimentelor bate aproape și ajungi să înțelegi mai bine pagina densă, fără egal a

zilei de azi, fila de cronică a zidirilor noi. Aici, in inima munților, în liniștea codrilor, a fost înălțată cetatea de început a construcțiilor noastre aducătoare de
din țară au descălecat meșterii făuritori de baraje și de centrale subterane, dar in cununa electricității românești Bicazul-cap de coloană, Bicazul-universitate,

și Piatra Șoimu-acum drumurile de sub Ceahlău, de la munte la

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUIn întreaga țară continuă primirea de membri individuali și adunările de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. Cu acest prilej, participanții la adunări adresează telegrame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și satisfacția față de măsurile privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața politică și social-economică a României și, totodată, angajamentul de a-și consacra toate forțele înfăptuirii hotăririlor adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R.în telegrama adresată de organizația proprie a Frontului Unității Socialiste din Ministerul Industriei Ușoare se arată, intre altele : „Toți oamenii muncii din minister au primit cu vibrant entuziasm patriotic inițiativa dumneavoastră de excepțională valoare, unanim aprobată de participanții la Congresul al XII-lea al partidului, cu privire Ia constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. Dornici de a participa direct la viața social-politică a țării, de a contribui cu toată ființa lor la realizarea grandioaselor programe adoptate de marele forum al comuniștilor, oamenii muncii din minister — conștienți de posibilitățile largi oferite de acest cadru politic și
aflam des- jude- La un

Unității Socialiste, că vor munci cu devotament pentru îndeplinirea cu cinste a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român".

țevi a României. Mă in sala in care se fășura conferința țeană de partid, moment dat, directorul întreprinderii romașcane, in-

organizatoric pentru afirmarea plenară a tuturor oamenilor muncii în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, pentru participarea nemijlocită la stabilirea deciziilor ce privesc prezentul și viitorul țării — se angajează ferm să participe cu pasiune la îndeplinirea tuturor îndatoririlor politice, profesionale, obștești și patriotice, să servească cu credință interesele poporului, cauza înfloririi și prosperității țării.Cu nemărginită admirație și aleasă prețuire pentru patosul revoluționar, umanisrpul și patriotismul nețărmurit cu care dumneavoastră slujiți interesele vitale ale patriei și poporului nostru, cauza păcii, a colaborării și înțelegerii între popoare, oamenii muncii din Industria ușoară vă asigură, stimate și iubite tovarășe secretar general, cu ocazia constituirii organizației proprii a Frontului

„Organizația proprie a Frontului Unității Socialiste constituită la Banca Națională a Republicii Socialiste România — se menționează intr-o altă telegramă — iși exprimă recunoștința pentru grija pe care o manifestați față de participarea tuturor oamenilor muncii la rezolvarea problemelor multiple ce se ridică în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la viața politică a statului nostru. Noi, membrii organizației, ne exprimăm ho- tărîrea neclintită de a participa efectiv la traducerea în viață a documentelor adoptate de Congresul al XII- lea al Partidului Comunist Român pentru asigurarea viitorului luminos al patriei, de a dovedi, prin munca pe care o vom depune, participarea cît mai activă a țării". la viața social-politică
la adunarea generală a organizației proprii dinPartlcipanțiide constituirea Frontului Unității Socialiste stația C.F.R. București-Nord scriu in

NEAMȚ Timpul

industrializării

(Continuare în pag. a Il-a)
✓Plenara comună a Comitetului Central

scaraingrâ-
al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști

lumină. Barajul de la Bicaz stă drept, în partea de apus a județului, ca un pridvor semeț, vestitor al înnoirilor ce urmau. Centralele mai mici clădite ulterior pe apa Bistriței, scăpată paletele de la Stejaru, consolidat ansamblul osia fără de care cursul dustrializării acelor n-ar fi putut prinde viteza dorită. In multe alte locuri
dinauin- ani

stră-nord, bine- cetate
Bicazul-performanță lucește distinct.La poarta dinspre Neamțul și-a înălțat cunoscuta, autoritara
a metalului. Țevile de Roman înseamnă mai mult de o treime din țevile românești. Uzina metalurgică și-a multiplicat fără încetare forța maxilarelor modelatoare, trecînd pe locul al doilea în producția de

ginerul Vasile Sav, a .prezentat prezidiului o mică bucată de metal. Era un eșantion din prima șarjă de oțel prelucrată la noul laminor, abia pus in mișcare în orașul de la apa Șiretului și a Moldovei. Lîngă ei, constructorii de mașini ai Romanului și-au făcut faimă in tară, în lume, cu ma- șinile-unelte ieșite din mina lor.

Cum vii dinspre sud, către reședința județului, te întîmpină de departe o cetate impunătoare, fortificație de primă mărime a chimiei românești. Săvineștiî dețin locul întii pe țară in producția de fire și fibre — sintetice, asigurind mai bine de jumătate din volumul realizat în România. Vecinii de la Roznov, ne spun statisticile, ocupă locul al cincilea pe producătorilor de șăminte chimice.Sint porțile de intrare într-un județ in care s-au alocat pină acum, in anii socialismului, peste 41 miliarde lei investiții. Au rezultat aceste citadele, im- punind respect prin continua lor ascensiune. Industria județului înseamnă astăzi, cum spuneam, energie electrică, metalurgie și construcții de mașini, chimie, dar și industrializarea lemnului, confecții și tricotaje, produse alimentare. Neamțul înseamnă astăzi un județ de 40 de ori mai puternic industrial decit cel din anul 1950. Neamțul
Neaqu UDROIU(Continuare în pag. a IV-a)

■SA

din RomâniaSîmbătă, 8 decembrie, «-au desfășurat în Capitală lucrările plenarei comune a Comitetului Central al U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R., care a adoptat planul de măsuri cu privire la sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România din hotărîrile Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, din orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, precum și acțiunile de muncă și politico-or- ganizatorice ce se vor desfășura in intîmpinarea Congresului al XI-lea al U.T.C. și Conferinței a XH-a a U.A.S.C.R.Plenara a hotărit convocarea Congresului ai XI-lea al Uniunii Tineretului Comunist și Conferinței a XlI-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Co-

muniști din România pentru luna mai 1980, moment important pentru intensificarea muncii de educare comunistă, revoluționară a întregului tineret, pentru participarea sa și mai activă la infăptuirea sarcinilor actuale. și de perspectivă ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Participanții la plenară au dat glas voinței lor ferme de a face totul pentru transpunerea in viață a hotăririlor marelui forum al comuniștilor, să muncească cu toată energia, cu devotament și abnegație revoluționară, exprimînd astfel profunda dragoste și recunoștință pe care o poartă partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru mi-(Continuare in pag. a V-a)
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PAGINA 2 SCiNTEIA — duminică 9 decembrie 1979

I
Prin noua structură, Frontul Unității Socialiste 

unește și mai strins energiile națiunii în efortul 
pentru înfăptuirea politicii partidului

(Urmare din pag. I)telegrama lor : „în numele primilor membri ai organizației proprii a Frontului Unității Socialiste consti
tuite la stația C.F.R. București-Nord, exprimăm profunda noastră recunoștință pentru grija permanentă pe care o manifestați față de participarea activă a tuturor oamenilor muncii la viața politică a țării noastre, la rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca o cerință obiectivă a dinamizării tuturor energiilor șl capacităților creatoare ale întregului nostru popor, ca o expresie a dorinței noastre ferme de a participa nemijlocit, cu toate forțele, la traducerea in viață a mărețelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al partidului.Transpunerea in viață a propunerilor dumneavoastră — de o excepțională valoare teoretică și practică pentru progresul multilateral al patriei — cu privire la constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste creează tuturor oamenilor muncii posibilitatea de a-și aduce contribuția la făurirea vieții noi, libere și independente în scumpa noastră patrie. Ne angajăm ferm ca prin munca și efortul colectiv al tuturor membrilor organizației proprii a Frontului Unității Socialiste să participăm activ, alături de comuniști, la rezolvarea exemplară a sarcinilor ce ne revin în îndeplinirea planului de transport și ridicarea necontenită a nivelului calitativ al pregătirii tehnice a trenurilor de călători".„Noul cadru creat prin înființarea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste — arată, în telegrama lor, participanții la adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din întreprinderea de piele și încălțăminte „8 Mai"-Mediaș — ne va permite să ne mobilizăm și mal bine forțele pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții de piele și încălțăminte, diversificarea sortimentelor, crearea de produse originale, cu eficientă sporită, competitive pe piața externă. Numărul mare de muncitori — români, germani, maghiari — din unitatea noastră, care s-au înscris cu toată convingerea în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste, știu că astfel pot contribui într-o mai mare măsură, ln- tr-un cadru organizatoric bine definit, la realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al nartidului.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului, a obiectivelor și sarcinilor ce vor reieși din documentele celui de-al II-lea

Congres al Frontului Unității Socialiste".în telegrama adresată de organizația proprie a Frontului Unității Socialiste de la I.C.S.I.T. „FAUR" se arată : „Propunerile făcute de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării și îmbunătățirea organizării sale au fost primite cu multă satisfacție de întregul nostru colectiv, constituind o parte organică a procesului de dezvoltare și perfecționare a democrației socialiste, de atragere a tuturor cetățenilor la realizarea marilor sarcini de construire pe pămîntul României a civilizației socialiste și comuniste.Făcînd parte dint.r-o organizație proprie a Frontului Unității Socialiste, tot mai mulți oameni ai muncii din institutul nostru își vor putea spune cuvîntul autorizat in legătură cu activitatea desfășurată. Firește, sînt multe probleme de rezolvat. Considerăm însă că cele dintîi asupra cărora va trebui să ne spunem părerea sînt cele izvorite din documentele recentului Congres al partidului, măsurile pe care trebuie să le luăm pentru transpunerea cît mai grabnică în viață, a acestor istorice hotărîri. Cadrul nou creat prin înființarea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste ne va permite să ne mobilizăm mai bine forțele, să participăm la analiza modalităților de înfăptuire a planului de cercetare si proiectare de către toți oamenii muncii, membri sau nemembri de partid. Animați de hotărîrile celui de-al XII-lea Congres al partidului, colectivul institutului își va onora toate contractele de proiectare, va contribui la crearea unor produse noi, competitive și la export".„întruniți în adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste de Ia Centrul de organizare, calcul și perfecționare a cadrelor din industria alimentară, oamenii muncii din colectivul nostru își exprimă adeziunea totală față de propunerea dumneavoastră de lărgire a cadrului organizat de manifestare a democrației socialiste — se arată lntr-o altă telegramă. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice ce ne revin, că vom pune întreaga noastră capacitate și putere de muncă in slujba intereselor poporului, a prosperității patriei noastre.Sîntem hotărîți să răsplătim prin fapte de muncă posibilitatea creată de a participa mai activ la întreaga viață social-politică. Totodată, ne exprimăm întreaga adeziune față de hotărîrile adoptate de cel de-al XII-

lea Congres al Partidului Comunist Român".în telegrama adresată de organizația proprie a Frontului Unității Socialiste din cadrul Oficiului de Îmbunătățiri funciare și proiectare de construcții in agricultură — Cluj se arată : „Apreciem cu toată căldura, cu nemărginită încredere, propunerile dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind lărgirea cadrului democratic al Frontului Unității Socialiste, cadru care răspunde pe deplin intereselor vitale ale poporului. Ur- mînd neabătut ' indicațiile dumneavoastră prețioase, exemplul dumneavoastră strălucit de clarviziune și cutezanță revoluționară, de muncă fără Odihnă pentru îndeplinirea aspirațiilor și idealurilor noastre de pace, prietenie, înțelegere și colaborare intre popoare, oamenii muncii din unitatea noastră vor munci cu și mai mare însuflețire pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin din prevederile documentelor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român privind activitatea de îmbunătățiri funciare. Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, că oamenii muncii — membri ai Frontului Unității Socialiste — vor munci cu abnegație, energie șl simț de răspundere pentru înfăptuirea întregii politici a partidului și statului nostru, a tuturor hotărîrilor Congresului âl XII-lea, spre binele și prosperitatea patriei, a poporului român".Cu ocazia constituirii organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din satul Epureni, Județul Vaslui, participanții la adunare au scris în telegrama lor : „Ne exprimăm sentimentele de înaltă stimă șl profundă recunoștință ce le purtăm față de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, pentru grija ce o purtați tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate, afirmării fiecăruia in marea operă constructivă â patriei. Constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste — acțiune desfășurată in urma inițiativei și propunerii dumneavoastră — reprezintă o nouă și elocventă expresie a forței orînduirii noastre socialiste, a unității de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, ridicarea pe o treaptă nouă, mai înaltă, a sistemului nostru democratic general, asigurarea participării și mai intense a maselor largi la viața social-econo- micâ a țării. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din documentele celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., aducîndu-ne contribuția, alături de întregul popor, la

realizarea cu succes a vastului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".Participanții la adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din cooperativa meșteșugărească „Ceramica“-Horezu, județul Vîlcea, scriu la rindul lor : „Toți cei peste 1 000 de oameni al muncii, membrii cooperatori din unitatea noastră, au primit cu viu interes și puternic entuziasm propunerile dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României și îmbunătățirea organizării sale. înțelegînd deosebitul rol politic pe care-1 vor avea în viitor organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste în dezvoltarea democrației noastre socialiste și antrenarea întregului popor la realizarea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, s-a constituit o organizație proprie a Frontului Unității Socialiste și în cooperativa noastră. Cu această ocazie, luind in dezbatere activitatea economică desfășurată în cei patru ani ai cincinalului 1976—1980 de colectivele de oameni ai muncii din unitatea noastră, vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea organizației de partid, am obținut un șir de rezultate pozitive. Vă asigurăm că și în viitor vom desfășura aceeași activitate rodnică pentru a demonstra rolul cooperației meșteșugărești în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru a dovedi atașamentul «nostru la politica Partidului Comunist Român, strălucit exprimată în Raportul prezentat de dumneavoastră la cel de-al XII-lea Congres".„Oamenii muncii din cadrul Regionalei căi ferate Iași, constituiți în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste — se arată într-o altă telegramă — își exprimă adeziunea totală față de hotărîrile Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român care,, la propunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a aprobat măsurile de perfecționare a activității și organizării Frontului Unității Socialiste. Vă asigurăm că vom participa intens la activitatea politică și socială, pentru a contribui la opera măreață de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România. Ne angajăm, totodată, să luăm parte la acțiunile cu caracter obștesc și patriotic, să servim cu credință interesele poporului, spre a putea traduce în viață hotărîrile istorice adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român".

Magazinul „Omnia" din PloieștiCaloriile, echilibrul energetic și sănătatea
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DIVERS
Cresc 
și la Suceava 
meșteri tipografi

Reprezentanții întreprinderi
lor poligrafice din întreaga țară 
s-au întrecut în finala republi
cană a concursului pe meserii. 
Dintre toți, cei mai iscusiți și 
mâi iuți s-au dovedit... moldo
venii. Mai exact, sucevenii. Trei 
băieți și o fată, pe numele lor 
Constantin Talpalaru. Elena 
Crudu, Vasile Zalț și Victor An- 
tonesei au trecut cu brio toate 
dificilele probe teoretice și 
practice prevăzute in concurs. 
La capătul iot, ei s-au clasat pe 
primul loc și au fost distinși cu 
trofeul suprem — „Cartea de 
aur".

Nici nu se putea un titlu mai 
inspirat al acestui trofeu tipo
grafic. Parafrazind spusele poe
tului, nu putem să nu adăugăm: 
„Carte frumoasă, cinste cui te 
tipărește !“.
A 

lntr-o vesta 
de dimie...

In timp ce sorta deșeurile 
textile colectate de la cetățenii 
comunei Stejari (Gorj), Ion 
Pănete din Tg . Cărbunești a 
descoperit în buzunarul unei 
veste de dimie' un ghemotoc de 
hirtii legat cu grijă într-o ba
tistă. Desfăcîndu-l, a rămas țin
tuit locului : în batistă, frumos 
împăturit, se afla un teanc 
de... sute de lei, 40 la număr.

De bună credință, Pănete a 
întrebat din om îh om să-l afle 
pe stăpinul vestei de dimie. Și, 
din nou, surpriză : păgubașul se 
sfirșise din viață. Primind ba
tista cu cei 4 000 de lei, soția 
răposatului, o bătrînică in vîrstă 
de 80 de ani, i-a adresat 
Pănete cele mai călduroase 
țumiri pentru frumusețea 
tutui său.

Ca mline,
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Imagine surprinsă ieri de fotoreporter : adunarea de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste in cartierul Popa Nan din Capitală •jFoto : E. Dichiseam!
BISTRIȚA :

Se extinde termoficareaîn municipiul Bistrița a fost pusă în funcțiune o rețea de termoficare lungă de 7 km, la care au fost cuplate 5 000 apartamente. Este in construcție cel de-al 8-lea punct termic care va asigura, în cursul lu
nii decembrie, termoficarea altor 200 de apartamente amplasate tn cartierul „Viișoara-Nord". Lucrări de termoficare se desfășoară și la Slngeorz-Băl, (Gheorghe Crișan).

PIATRA NEAMȚ :

Al 10-lea nou cartier din acest cincinalConstructorii de locuințe din Piatra Neamț au început lucrările la un nou cartier situat pe strada Bicazului, care va cuprinde blocuri ce însumează peste 2 000 de apartamente, ce se vor adăuga celor
8 500 construite în municipiu de la începutul acestui cincinal. Este al 10-lea nou cartier apărut în ultimii patru ani pe harta orașului. (Constantin Blagovici).

în ultimele decenii, specialiștii din lumea întreagă au ajuns Ia concluzia Că o serie de bolț degenerative, cardiovasculare (ateroscleroza, infarctul miocardic, accidentele vasculare cerebrale etc.) afectează un număr tot mai mare din populația globului : în prezent, mai mult de jumătate din decese au drept cauză aceste boli. Statisticile și cercetările științifice dovedesc că ele sînt generate în principal de o alimentație excesivă, alcătuită nerațional și corelată cu un mod de viață predominant sedentar. Studii întreprinse în toată lumea și la noi în țară stabilesc criterii . științifice de consum alimentar rațional in funcție de starea fiziologică, de efortul fizic depus în activitatea zilnică, de sezon, de vîrstă etc. Precizări în acest sens am solicitat tov. conf. dr. Constantin DUMI
TRESCU, de la catedra de nutriție a Institutului medico-farmaceutic din București.— Asigurîndu-ne produsele necesare unui consum alimentar optimal, nu înseamnă, bineînțeles, că trebuie să exagerăm, să mîncăm mai mult și mâl consistent decit are nevoie in mod obiectiv organismul fiecăruia. Dealtfel, înțelepciunea noastră populară a -arătat dintotdeauna că sănătatea depinde de moderație, decumpătare. Numeroase proverbe arată că este in detrimentul sănătății să consumi fără limită, să te lăcomești („Nu vă săpați groapa cu dinții" sau „Cu cit cureaua este mai lungă, cu ătît viața este mai scurtă !“ etc.). Specialiștii nutriționiști din toată lumea, preocupați de prevenirea unor boli generate de excesul alimentar, au întocmit, pe baza unor judicioase cercetări științifice, tabele cu cerințele energetice ale diferitelor categorii de profesii, ca și ale diferitelor categorii ale populației pe grupe de Vîrstă etc.

— Vă rugăm să exemplificați a- 
ceste cerințe fiziologice obiective ale 
organismului.— De pildă, In funcție de tipul de muncă, numărul de calorii necesare, determinate științific, diferă de la bărbați la femei și în funcție de vîrstă in modul următor : bărbații la vîrstă de 20—40 ani au nevoie de 2 700 calorii lntr-o activitate cu efort fizic redus și pînă la 4 000 calorii în efort fizic foarte mare (lucru în ger, afară) ; de la 41 la 65 ani, nevoia de calorii a organismului scade, cerințele fiind între 2 500 și 3 700 calorii, în funcție de tipul de muncă. Femeile la vîrstele de 20—40 ani au nevoie de 2 200 pînă la 2 600 calorii, în funcție de gradul de efort fizic pe care îl implică activitatea lor zilnică. La vîrstă de 41—60 ani, cerințele in calorii ale organismului femeii se reduc, și anume tot în funcție de activitate. de efort fizic, dar și de starea fiziologică, ori de sezon etc.; caloriile necesare sînt de la 2 000 (în activități cu efort fizic redus) pînă la 2 500 în cazul unei munci preponderent fizice. Diferențierea calorică în raport de gradul de efort fizic este necesară pentru faptul că activitatea musculară se desfășoară pe baza unul consum de calorii corespunzător cu intensitatea și durata efortului depus.

— Rezultă că pentru majoritatea 
populației aceste cerințe sint pină in 
3 000 calorii pe zi; ce urmări ar pu
tea avea un consum peste cerințele 
obiective ale organismului ?— Pentru a ne menține sănătoși trebuie să consumăm numai atîtea a- limente cite are nevoie organismul

spre a putea fi menținut un bilanț energetic echilibrat între aportul de alimente și consumul energetic propriu fiecărui organism. Principiile a- limentare furnizează cantități diferite de energie. De pildă, grăsimile furnizează organismului 9 calorii pe gram, iar zaharurile (glucidele) și proteinele au un aport de 4 calorii pe gram.în rația normală trebuie să existe un anumit raport între aceste principii alimentare. Astfel, zaharurile (glucidele) trebuie să constituie 55— 60 la sută din valoarea calorică a rației zilnice, proteinele 12—15 la sută și grăsimile (lipidele) 30—35 la sută. In momentul în care se consumă peste cerințele firești, normale, surplusul se depune sub formă de grăsime, de plus la greutatea corporală. Consecința este Instalarea unor boli ca obezitatea, ateroscleroza, diabetul. Nu vor intîrzia să apară semnele uncr boli cardiovasculare. Or, toate acestea ar putea fi prevenite dacă din copilărie omul ar învăța cum să se hrănească în mod științific. Un kilogram în_ plus la greutatea corporală înseamnă un efort suplimentar pentru inimă ; cu timpul, in decursul anilor a- ceasta duce la îmbolnăvirea întregului organism.
— Există păre

rea că mîncind
carne mat multă se pot asigura ca
loriile necesare zilnic, fără a se 
ajunge la exces de greutate corpo
rală. Care este opinia specialiștilor ?— Carnea, ca și celelalte proteine de origine animală (ouăle, laptele, brînzeturile, peștele etc.) sint absolut necesare în alimentația normală, dar în limitele unui consum rațional. Consumul excesiv de carne și derivate din carne duce la hipertensiune, la suferințe renale, hipertensiune arterială etc. Rația zilnică trebuie să fie echilibrată și să aibă in vedere, în măsură egală, aportul de principii alimentare de bază (proteine, zaharuri. grăsimi), dar și cel de vitamine și săruri minerale. Pentru, aceștea din urmă sursa principală o constituie legumele și fructele proaspete, care trebuie să fie nelipsite din rația alimentară zilnică. Pentru echilibrarea rației proteice, jumătate pînă la două treimi din această rație trebuie să fie proteine de origine animală, iar restul proteinelor să fie furnizate ele alimentele de origine vegetală, făinoase, cereale, leguminoase uscate (fasole, mazăre, linte, bob, soia etc.). Proteinele vegetale au o valoare calorică egală cu cele animale. Sub aspect calitativ, cele animale au o valoare biologică mai mare intrucît conțin toți aminoacizii esențiali (absolut necesari și pe care organismul nu îi poate sintetiza). Cercetările de fiziologie a nutriției au demonstrat că prin combinarea proteinelor animale cu cele vegetale, proteinele animale le „înnobilează" și pe cele vegetale, sporindu-le valoarea biologică. Este motivul pentru care, așa cum se obișnuiește prin tradiție, nu consumăm (și nu trebuie să mîncăm in exces) exclusiv proteine animale, ci combinîndu-le întotdeauna cu cele vegetale. Asociem, de pildă, carnea sau legumele cu orez, laptele eu mămăliguța, fasolea albă cu ciolan, carnea cu legume etc. în felul acesta asigurăm organismului rația alimentară normală și, în același timp, evităm apariția acelor complicații ori suferințe generate de o alimentație excesivă sub raport cantitativ și calitativ.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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Dreptul 

la amintiri curate
Din punct de vedere al interesului pentru obiecte, judecata pare a fi fost inevitabilă. Din punct de vedere âl unei judecăți, Întrebările reciproce ale părților devin inevitabile. Ca întrebările acestui pîrit în vîrstă de 4 ani : „Este adevărat că suma de 68 000 lei, reprezentind acontul pentru apartament, ați constituit-o ca zestre peptru fiica dv„ mama mea Fără Îndoială, precocitatea nu era decît aparentă, un artificiu procesual, pîrîtul nici nu participa la dezbateri decît prin reprezentant. Băiețelul a rămas orfan la vîrstă la care incă nu era în stare s-o strige pe fiica reclamantului. Mama lui a dorit să întoarcă vieții spatele brusc și violent, cum ai rupe o hirtie și ai azvîrli-o la coș. Pentru ce s-a smuls vieții tînăra mamă, lăsind pustiu apartamentul de două sute și ceva de mii, ignorînd Fiatul 124, dezinteresîn- du-se dintr-o dată de mobilă ți covoare, nu se poate ști cu adevărat. Realitatea crudă era depărtarea ei dintr-o viață foarte netezită.Băiețelul a rămas să fie crescut de tatăl lui, iar bunicii materni și-au dus mai departe zilele în casa în care trăiau și trăiesc. Peste doi ani, tatăl văduv s-a recăsătorit. Femeie străină în casa celei de neinlocuit ? Cuțit în inima socrilor, și încă răsucit. De aici, o judecată lumească. Bunicii, rămași coproprietari ai apartamentului dat zestre, contra nepoțelului, moștenitorul fiicei Înzestrate.Nu cred c-a fost ușor să se aleagă dreptatea. „Refacerea vieții de familie prin recăsătorirea tăticului este în interesul meu — afirma pîrîțelul de 4 ani prin avocatul său — creîndu-se condițiile să mă bucur nu numai de căldura sufletească a tatăliii, Ci și a celei care a înțeles să-mi devină mamă". „Ar fi imoral și inechita

Ibil ca fostul nostru ginere să fie «înzestrat- din agoniseala noastră de o viață întreagă" susțineau, pe de altă parte, re- clamanții. Fiecare avind dreptate in felul său, n-are importanță cum s-a încheiat judecata. De reținut că la originea acestui proces stă o dramă, iar la originea dramei un tilc. Nu lucrurile aduc fericirea. Iată însă că, după ce apele potopului de lacrimi se retrag, pe grindurile vieții apar, împotmolite, fot lucruri. Poate unora le pare firesc. Dar să ne gîndim la vîrstă la care micuțul pîrît va cere asiduu și vă căuta cu ardoare amintiri despre mama lui. Și cînd, printre fotografii și scrisori, scoici și cărți de școală, diplome și pangli- cuțe, va da și peste citații și crochiuri de interogator. „Recunoașteți că, în caietul pe care vi-1 prezint, scrisul mențiunilor aparține mamei mele ?“.Caietul e plin de socoteli zilnice. Care, într-o zi, n-au mai avut nici o noimă.
Revelionul 
spulberatDe la primele rînduri, sufletul el vibrant • început să vibreze și mai tare, să trepideze în toată regulă : „Fetiță dragă, mă întrebai de ce sînt supărat, trist și nu-mi arde de nimic ’ Am să Încerc să-ți spun acum, deși poate nu este chiar indicat". (Ah I Cum să nu fie indicat ! De cită vreme aștepta ea și cită abilitate feminină investise ca să se ajungă la această întrebare „deplasată"). „îmi spui mereu că vrei să fii cu mine, că mă iubești, că... multe, multe, multe. Știi ce se intimplâ ? Dacă pînă pe data de 10 nu depun banii pentru divorț, nu mai am dreptul să fac acest lucru decît la majoratul Adrianei". (Iată șansă construită cu atîta trudă gata să se irosească I Iată Că răbdarea cu care ron- țăise temeliile căsniciei acestui bărbat „important", e gata să se fi consumat de

geaba). Alexandru I. avea doi copii, dar pe iubita clandestină, Surdu Maria, perspectiva unei duble pensii n-o speria. Cu retribuția lui avea de unde să plătească, numai să divorțeze odată. „Pînă la acoperirea sumei de timbru rămîne suma de 2 000 lei. Dacă tu crezi că mai poți să mă ajuți o dată și pentru ultima oară te rog să faci tot posibilul. De revelion sper să fim așa cum vrei tu, pentru că aș putea termina la urgență".I-a dat și cele două mii, așa cum îi mal dăduse 2 500 să facă rost de locuință, 4 000 să scape de necazul cu un accident de circulație (l-a văzut ea personal șchio- pătînd), iar pină la revelion dosarul a și ajuns, cu urgență, la procuratură. Nu dosarul divorțului, ci dosarul penal privind escrocheria. Alexandru I. nu numai că n-avea de gînd să divorțeze, dar cu banii candidatei și-a întreținut familia. Pentru că nu numai că nu avea serviciu de mare răspundere, dar nici nu avea vreo ocupație. Și astfel, legea a pedepsit Viclenia escrocului, iar viața — perfidia escrocatei.
Cine prinde 

pisica ?în ziua de 15 martie 1979, la notariatul de stat din Timișoara s-a prezentat 0 cetă- țeană Venerabilă care a solicitat să se înregistreze, cu tot dichisul procedural, următoarea declarație limpede și fără rezerve : „Prin acest act mă oblig să îngrijesc pisica lăsată de către nepoata mea". Exact in aceeași dimineață se prezenta și la notariatul din Deva un și mal venerabil cetățean care solicita să se noteze și să se autentifice, cu toată solemnitatea prevăzută pentru actele materiale, irevocabila sa intenție : „Prin prezenta declar pe proprie răspundere că mă angajez să întrețin pisica proprietate a defunctei A.E."

E lesne de bănuit că ofertele priveau unul și același patruped, care nu se afla nici la Timișoara, nici la Deva, nici nu se plimba pe acoperișuri, nici nu se cățăra prin copaci. Pisica Luluța zăcea ostatecă intr-un apartament de pe bulevardul Schitu Măgureanu, in inima Capitalei. în care din cele două orașe avea să se mute ?în nici umil. Bucureștenii n-aveau de gînd să o cedeze. Așa a Început crîncenul proces al pisicii. GaZda, căreia in bloc i se spune „Pisicăreasa", a furnizat incă din cererea de chemare în judecată argumentul hotărîtor al dreptului ei de a o îngriji pe Luluța : „Nu întîmplător defuncta, înainte de a se interna în spital, mi-a încredințat mie pisica (...), eu fiind membră cotizantă a comitetului pentru protecția animalelor". Primii martori păreau să Orienteze și ei mersul procesului pe un făgaș fără probleme : „Am fost de față cînd defuncta a chemat-o pe reclamantă și i-a dat pisica" ; „cunosc că reclamanta se îngrijește de pisică" ; „de Circa 20 de ani reclamanta ocrotește și îngrijește animalele părăsite de stăpîni".Curînd însă pe cerul dezbaterilor au început să se adune nori de furtună. Mai întîi a apărut o persoană care se prevala Că ea a păstrat la frigider mîncarea miței. A fost scoasă din competiție, declarîndu-se că această martoră „nu suportă pisicile și de aici s-au ivit neînțelegeri și chiar certuri, culminind cu dispariția pisicii Ne- gruța. Pisica Luluța a scăpat numai pentru că stătea tot timpul în brațele răposatei". A apărut $1 a cincea candidată — asistenta medicală care făcuse injecții stăpinei Luluțel : „îmi spunea că îi e frică de „Pi- sicăreasă" să nu-i omoare pisicuța și dacă vreau s-0 iau. La plecare, am pus-o in sacoșă. Cînd să ies pe ușă, stăpîna ei a început să plfngă și mi-a spus că nu poate să se despartă de această pisicuță, dar să jur că dacă va muri o voi lua eu. Eu nu am nici o pretenție lă moștenire și nici nu am dreptul, dar am dreptul la pisică. Eu am jurat să iau pisica și trebuie să-mi țin ju- rămintul".
Nu s-a potolit bine ecoul acestei inter

venții și o altă persoană s-a lansat să demaște „Pisicăreasa" : „...Da, iubește animalele, dar cu o dragoste patologică. De vreo patru decenii, noaptea pe la zece intră tn curțile oamenilor, prin grădini publice și unde intilnește un cîine sau pisică le dă bojoc otrăvit". Afirmații calomnioase, fără îndoială. Implicit, cad bănuielile că reclamanta ar fi obținut-o pe Luluța prin răpire, iar dacă ar fi adevărat că a pus „un lanț greu pe ușă", fără îndoială că a fâcut-o nu ca să nu fugă pisica, ci ca să nu fie răpită.De cine ? Dar de cine — nu ? ! Nu mai departe decît ieri la amiază s-a prezentat la redacție cineva care ne-a sesizat că pe sub ferestrele Luluțel se strecoară mo- gîldețe cu gulerul ridicat și pălării trasa pe ochi, care miorlăie fals, s-o ademenească. Se pare că a mers vestea ce partidă bună constituie Luluța de cind s.-a descoperit testamentul fostei ei stăpîne : „Las moștenire toate bunurile ce le posed persoanei care va avea grijă de pisicuța pe care o am". Firile mai aprinse pretind că succesiunea însumează vreo 300 000 de lei. Chiar dacă se mai și exagerează sînt indicii că cine pune mina pe Luluța nu va trage mîța de coadă...
Din caietul 
grefierului

„Pot afirma că nu sint tatăl copilului cu 
caracterizarea de la întreprinderea din care 
fac parte și care-mi cunoaște temperamen
tul și calitățile umane".

„Judecătoria nu mi-a făcut dreptate și 
m-a aminat de patru ori, fiindcă piritul, 
fiind pădurar, a'îndrugat verzi și uscate".(Culese de judecătorul Ștefan I. Apăteanu din dosarele Tribunalului județean Botoșani nr. 340/79 și 3 855/78).

Serqlu ANDON
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poimime...
Poșta de ieri ne-a adus, . altele, un plic cu totul neobiș

nuit. In plic, o carte poștală „în 
alb", pe care noi, la rîndu-ne, 
s-o expediem pe adresa pe care 
singur și-a scris-o cititorul nos
tru, adică : Petru Izghireanu, 
cartier Micro 3, blocul 24. oraș 
Lugoj, județul Timiș. Ce ne 
cere P. I. să-i scriem in respec
tiva carte poștală? Ne cere să-i 
răspundem la următoarea între
bare : „Peste cît timp credeți că 
echipa de fotbal U.T.A. va re
veni în prima divizie a țăriil". 
El iși motivează această intre-, 
bare și... nerăbdare cu o preci^, 
zare : „Sînt un supprter înflăcă
rat al acestei echipe de 23 deii 
ani". f

Mulți înainte t In ce privește 
răspunsul la întrebare, credem 
că mai în măsură decit oricine 
să vi-l dea sint chiar jucătorii 
de la U.T.A. După cum au jucat 
in tur, se pare că vor reveni în 
primul eșalon... ca miine. poi- 
miine. Și-apoi, dumneavoastră, 
fiind lugojan, tot mai 
consolare cu „Poli" — ta, pe cind arădenii —

„In 
la băiatu

între I
I
I
I
I
I
I
I
I

• • •

r

aveți o 
Timișoa- 
arădeni... I

I
Gheorghe Smeu, șofer 

I.T.A. Sibiu, a plecat la 
cu un grup de ' '
excursie. Cind a ajuns la Cra
iova, Smeu a început s-o facă 
pe... zmeul : „Dacă nu puneți in 
palmă, la băiatu, o mie de lei, 
nici un bănuț mal puțin, vă las 
aici și plec. S-a ințeles ?“. De
geaba au încercat profesorii, 
care-i însoțeau pe elevi. să-i 
spună că plătiseră drumul și că 
au chitanță. Smeu o ținea pe-a 
lui. Neavind încotro, profesorii 
și elevii au pus mină de la 
mină și i-au dat banii. Dar l-au 
dat și pe... mina legii, astfel că 
Smeu, devenit mielușel, a ple
cat singur-singurel intr-un loc 
anume pentru trei ani de-acum 
încolo...

la 
drum 

elevi, intr-o

Supărare 
costisitoare

După încercări de conciliere 
repetate, a venit și ziua pro
nunțării sentinței de divorț și a 
hotăririi privind împărțirea bu
nurilor.

— Nu sînt de acord cu sen
tința dată — a ripostat I. G. din 
Deva.

Foc de supărat, I. G. s-a dus 
glonț acasă la fosta soție, a for
țat ușa, a pătruns înăuntru și 
s-a năpustit asupra a tot ce a 
intilnit în cale. Si unde nu zici 
că a început să dea cu un baros 
în dreapta și-n stingă, făcind 
zob lucruri in valoare de multe 
mii de lei. Supărare-supărare, 
dar prea costisitoare.

Fazanul
| printre moțate

I înCu mai bine de un an 
urmă, în gospodăria cetățeanu
lui Mîhaly Andras din Lueta, 
județul Harghita, a poposit, ve
nit de nu se știe cum si de 
unde, un fazan de toată frumu
sețea. La început, a fost tare 
sfios, retras. Apoi, îhcet-incet, a 
prins curaj, mai ales cînd gos
podarul l-a poftit si la „masă", I- împreună cu celelalte orătănii 
din ogradă. De atunci, cit e ziu
lica de mare, fazanul se plimbă 
țanțoș printre găini, rivalizînd 

Icu „stăpinul" de necontestat, 
cocoșul pintenat. La apusul 
soarelui, fazanul își ia zborul și 

Ite culcă Intr-un brad din apro
pierea casei, tn zorii zilei, el se 
întoarce iarăși spre marea 
bucurie a cotcodăcitoarelor, care 

Is-au îndrăgostit de mama focu
lui de penajul lui colorat.
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I Rubrică realizată de
Petre POPAși corespondenții „Scînteii^j
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FIZICE REALIZAI(INTEGRAL!
Azi: ancheta „Scînteii46 în întreprinderi de utilaj chimic Secția de cazangerie a Întreprinderii de utilaj chimic - București, unul din locurile de muncă cele mai „fierbinți" acum, la șfîrșit de an. Aici se finalizează utilajele necesare șantierelor de investiții ale chimiei Foto : S. Cristian

La această oră se află în construcție numeroase unități ale industriei chimice, programate să înceapă să producă în perioada imediat următoare. Importanța deosebită pe care noile capacități o au pentru creșterea producției industriale în acest cincinal determină exigențe superioare în asigurarea la timp a utilajelor tehnologice, condiție esențială în vederea respectării termenelor de punere în funcțiune a tuturor instalațiilor. Este motivul pentru care ancheta „Șcinteli" și-a fixat astăzi ca subiect activitatea constructorilor de utilaj chimic. Am găsit cu atit mai normal să ne oprim asupra acestui domeniu cu cît în răstimpul care a trecut din acest an s-au înregistrat o serie de restanțe. Am adreșqt unor cadre de conducere din cîteva întreprinderi de profil următoarele întrebări:
1. CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII SARCINILOR „LA ZI" ?
2. CE MĂSURI CONCRETE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU RE

CUPERAREA RESTANȚELOR?

Brigăzi speciale pentru urgentarea

montajului
Petre DAN,inginer-șef, întreprinderea de utilaj chimic Borzești

1 Practic, colectivul nostru se prezintă la ora actuală cu depășiri la toți indicatorii, inclusiv la producția fizică. Chiar la aeest din urmă indicator, planul a fost realizat și depășit lună de lună, trimestru de trimestru, la toate sortimentele, eu excepția articolelor tehnice din cauciuc, la care planul nu a fost acoperit cu comenzi, In reșț, la utilaje tehnologice, piese forjate, construcții și confecții metalice, toate contractele au fost onorate la vreme. Și totuși, in pofida acestei situații, apărem la această dată restanțieri la producția fizică cu circa 400 de tone de utilaje tehnologice și confecții metaljce pentru diferite șantiere de construcții din țară.Sint de fapt utilajele planificate a fi realizate in ultimul trimestru al anului, dar solicitate de beneficiari in avans pentru a putea fi montate la noile capacități de producție pînă la finele anului, Firește, ar fi fost de dorit ca și aceste utilaje să fie terminate și livrate conform solicitărilor. Dar pe lingă faptul că mai avem citeva săpță- mîni din acest an, în care planul poate fi realizat și depășit, trebuie spus că și noi intimpinăm o seamă de greutăți din partea unor furnizori in aprovizionarea cu metal, ceea ce ne împiedică să ne achităm întocmai față de beneficiarii noștri, Mă refer concret la Combinatul siderurgic din Galați, care ne este dator cu încă 400 de tone tablă, la întreprinderile de țevi din București și Roman, rămase în restanță cu circa 80 de tone de țeavă, precum și la întreprinderea de mașini electrice București, care nu ne-a livrat 58 electromotoare. Sint cauze care au determinat nelivrarea la vreme a rezervorului pentru întreprinderea chimică din Fălticeni, a coloanei de stripare pentru Combinatul petrochimic Borzești și a altor utilaje.
2 Vrem să încheiem anul cu substanțiale depășiri la toți indicatorii, inclusiv la producția fizică. Pentru a livra cit mai curind și utilajele așa-zis restante,—- ,, ,-— ------------------------------  

conducerea unității a întreprins în ultimele zile măsuri concrete, eficiente, care au condus ațît la creșterea ritmului de execuție, cit și la îmbunătățirea calității. Astfel, în secția de debitare a materialelor, unde se produceau dese gîtuiri ale producției, au fost concentrate forțe suficiente, ereindu-se acum un decalaj convenabil între secțiile de pregătire și cele de finalizare a producției. Au fost create, de asemenea, brigăzi sp'eciale pentru execuția montajului utilajelor tehnologice restante. Toate mașinile- unelte lucrează acum în trei schimburi, pentru a asigura piesele necesare, iar cînd volumul de așchiere se dovedește foarte mare, apelăm la ajutorul altor unități simi-

Colectivul întreprinderii „Vulcan" din București s-a angajat ca pînă la 10 decembrie să finalizeze toate utilajele destinate investițiilor care au termen de punere in funcțiune în acest an. In fotografie : în stadiu avansat de execuție, o uriașă coloană care va fi montată la Combinatul petrochimic Midia — Năvodari 

lare din cadrul centralei noastre. Sintem ferm hotărîți ca printr-o organizare mai bună a muncii să încheiem anul cu depă
huțiațive măsuri pentru 

reducerea ciclului de fabricație
Ing. Eugen TOMA,directorul întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău

Iln perioada care a trecut de la începutul anului, unitatea noastră a acumulat mari restanțe la utilajele tehnologice pentru industria chimică. La această situație s-a ajuns îndeosebi ca urmare a neasigurârii integrale a unor materiale, a pieselor turnate din oțel refractar, a motoreductoarelor de la „Neptun“-Cîmpina, a programatoarelor de la întreprinderea de elemente de automatizare București, a unor cantități de țevi de la „Republica“-Bucu- rești. Restanțele se datorează însă și valorificării insuficiente a rezervelor disponibile, îndeosebi a acelora privind realizarea în timp -cît mai scurt a utilajelor necesare obiectivelor planificate pe anul în curs. Analizînd exigent aceste posibilități, colectivul nostru a declanșat acțiuni de sporire a producției fizice, astfel incit pînă la sfîr- șitul anului sâ recuperăm rămînerile îa
Muncitori^ auxiliari au șportt

rindurile celor direct productivi
Ing. Teodor POPA,director tehnic, întreprinderea mecanică de utilaj chimic București

1 Pentru colectivul Întreprinderii noastre, perioada care a rămas pînă la sfîrșitul anului este decisivă pentru realizarea sarcinilor ce-i revin. Dacă ar fi să judecăm după nivelul de îndeplinire a planului pe 11 luni — în care unitatea a realizat și depășit indicatorii planificați la producția globală, marfă, netă și export — (jecembrie ar putea fi socotită o lună „liniștită". Colectivul nostru nu poate omite însă faptul că numeroși beneficiari din țară nu au primit toate utilajele tehnologice contractate. Iată de ce acțiunea nr. 1 care se desfășoară în aceste zile în uzină are drept obiectiv recuperarea restanțelor Ia producția fizieă, astfel incit activitatea constructorilor și montorilor de pe șantierele chimiei să nu fie perturbată de lipsa utilajelor tehnologice.

șiri substanțiale, pregătind astfel gpndiții optime realizării producției anului 1980 chiar din primele zile ale lunii ianuarie, 

urmă cu aproape 250 tone de utilaje tehnologice pentru industria Lhlmică și cu 258 tone de uțilaje pentru industria metalurgică. Pentru a impulsiona activitatea de aprovizionare, delegați ai unității noastre se află acum la furnizori, urmărind concret ritmul livrărilor. în vederea scurtării ciclului de fabricație, au fost reorganizate formațiile de lucru, iar specialiștii din compartimentele funcționale au primii sarcina de a urmări fiecare in parte realizarea unei comenzi, asigurînd astfel intervenția operativă în cazul eventualelor deficiențe. Totodată, aplicăm noi procedee tehnice, îndeosebi la efectuarea operațiunilor de sudură, la care durata de execuție ș-a redus cu 20 Ja sută. Practic, în ultimul timp s-a îmbunătățit întreaga activitate productivă, fapt ce ne dă garanția că, în condițiile onorării de către furnizori a obligațiilor contractuale, deci, cu forțe unite, restanțele la utilajele care condiționează punerile in funcțiune la obiectivele planificate pe 1979 vor fi integral recuperate pînă la sfîrșitul anului.

Forțe Importanta fcfrtț cbncerftrate la finalizarea in cel mai scurt timp a utilajelor necesare obiectivelor de investiții care au termene de punere în funcțiune în acest an. Astfel, cele 9 vaporizatoare peli- culare destinate instalației de caprolactamă de la Săvlneștl sint lansate in fabricație, 4 dintre ele urmînd: să fie livrate pînă la 20 decembrie, iar celelalte în următoarele zile. O altă eomandă importantă, care Însumează 8 reactoare pentru instalația de cauciuc butadienic de la Borzești, va fi finalizată tot pînă la 20 decembrie. Grăitor pentru eforturile colectivului de a-și onora exemplar obligațiile față de beneficiarii din țară și clienții de peste hotare este ritmul susținut al activității din cele două secții de cazangerie, in țâre se încheie practic ciclul de fabricație. Aici sint concentrate eforturile pentru executarea utilajelor tehnologice destinate noii întreprinderi de anvelope din Zalău, celor destinate exportului.

Pentru ca această ultimă lună a anului să constituie un vîrf al activității și, în același timp, o punte solidă de legătură cu sarcinile simțitor sporite din anul viitor, se întreprind in întreprindere o serie de măsuri. Astfel, pentru a suplimenta capacitatea de producție din sectorul de prelucrări mecanice, 250 de lucrători auxiliari lucrează din această lună ca muncitori direct productivi in meseriile de strungari, lăcătuși, montori, cazangii, sudori. Pentru creșterea gradului de mecanizare a operațiilor și sporirea productivității muncii, recent s-au realizat prin autoutllare manipulatoarele pentru sudura racordurilor și pentru operațiile de lustruit. De asemenea, în primele zile ale lunii decembrie secțiile au fost dotate cu aparate de tip mi- cromatic pentru sudura aluminiului, care permit obținerea unei productivități mai mari cu 50 la sută, între numeroasele acțiuni care vizează îmbunătățirea organizării producției șl a muncii se remarcă intrarea în funcțiune tn următoarele zile a noii forje dotate cu o presă de ambutlsare de mare putere șl cuptoare de tratament
Punctualitatea furnizorilor 

este absolut necesară
Ing. Vasile AVAȘAN, director tehnic, întreprinderea de utilaj chimic Găești

1 întreprinderea noastră și-a depășitlună de lună sarcinile la toți indicatorii, cu excepția producției fizice, unde am înregistrat, in prima parte a acestui an, restanțe importante, datorită neasigurârii cantităților necesare de tablă și teavă din oțel inoxidabil. Trebuie să subliniez că dacă n-ar fi existat acest neajuns, cpleCțivul nostru ar fi fost în, măsură să obțină sporuri substanțiale și la acest indicator. Prin măsurile întreprinse, atit la nivelul Ministerului Industriei Chimice, cît și în unitatea noastră, am reușit să recuperăm o parte însemnată a restanțelor. La ora actuală mai avem de livrat 560 tone utilaje combinatelor chimice de la Midia, Borzești, Teleajen și întreprinderii de detergepți din Timișoara. Pentru 288 tone utilaje din această răminere In urmă avem toate conAtît in pnul 1980, cit și in cincinalul viitor, o însemnată parte din sporurile de producție djn industria chimică vor fi obținute pe seama punerii în funcțiune a noilor capacități, lată de ce livrarea la timp a utilajelor tehnologice pentru șantierele chimiei constituie o îndatorire de mare răspundere pentru fiecare colectiv din unitățile specializate. Esențial este ca eforturile proprii ale acestor colective să fie prompt și substanțial susținute de unitățile colaboratoare, care, așa cum se desprinde limpede din ancheta noastră, au însemnate rămineri în urmă în livrarea unor materiale, piese și subansamble. Sintem convinși că apelurile făcute prin intermediul „Scînteii" vor fi recepționate cum se cuvine.
Reporteri și corespondenți ai „Scînteii"

>

termic, ceea ce va permite creșterea substanțială a gradului de integrare a fabricației de utilaj chimic.Eforturile colectivului nostru, ferm angajat in onorarea in această lună a unor importante contracte, trebuie sprijinite și de o serie de furnizori și colaboratori care nu și-au respectat obligațiile față de întreprinderea bucureșteană. Astfel :• Combinatul siderurgic Galați mai are de livrat 1 315 tone tablă (contract 1153) ;• întreprinderea de țevi Roman este restantă cu 50 tone țeavă (contract 52) ;• întreprinderea „Neptun“-Cimpina nu a livrat la termen 43 bucăți reductoare și 101 bucăți motoreductoare (contract 1035 șl 1037) ;• întreprinderea „Progresui“-Brăila a intirziat execuția a 2 cilindri hidraulici care echipează utilajele destinate instalației de caprolactamă de la Săvinești ;• întreprinderea „Anticorozivul" mal are de livrat numeroase piese și subansamble cauciucate destinate utilajelor tehnologice pentru întreprinderea „Viscofil" București.

dițiile de realizare și le vom livra In această lună. Recuperarea integrală a restanțelor presupune insă ca și baza de aprovizionare din Ploiești să facă tot ce este posibil pentru procurarea întregii cantități de tablă și țeavă din oțel inoxidabil.Pentru Îndeplinirea planului pe acest an la producția fizică, consiliul oamenilor muncii din întreprindere a luat o serie de măsuri. Dintre acestea aș menționa : organizarea fluxului de producție la cazangerie, extinderea sudurii automate, întărirea asistenței tehnice in toate schimburile, urmărirea riguroasă a fiecărei comenzi. Aceasta ne-a permis fă obținem in ultimele luni o producție cu peste 19 la sută mai mare decît în prima parte a anului. In prezent producem la nivelul trimestrului intii al anului viitor. Dar pentru ca țoate acestea să-și găsească finalizarea cuvenită sint necesare, așa cum spuneam, acțiuni imediate pentru aprovizionarea cu întreaga cantitate de materiale prevăzute în planul pe acest an.

MICA INDUSTRIE DE LA SATE- 
un sector deosebit de util și

Nu de mult, din cooperativa agricolă din comuna Recea-Argeș s-a expediat în Republica Socialistă Cehoslovacă un vagon de împletituri din răchită : diferite coșuri, între care unele pentru depozitat rufe sau transportat cumpărături din piață. Este un nou lot de mărfuri realizat anul acesta pentru export. împletiturile se dovedesc o îndeletnicire frumoasă și rentabilă, cooperatorii lucrindu-Ie in răgazurile dintre campanii sau In timpul lor liber, iarna. Obiecte de artizanat aducătoare de venituri lucrează pentru export și cooperatorii din Stolnici.In ultimii ani, cooperativele agricole din județul Argeș au obținut realizări însemnate in ce privește dezvoltarea activităților industriale și prestărilor de servicii către locuitorii satelor. Acum citeva zile, numărul acestor sectoare ajunsese la 100, ceea ce Înseamnă că în flecare cooperativă agricolă au fost Înjghebate astfel de activități. Sint multe unități care realizează pe această cale 40 la sută din totalul veniturilor. Este rezultatul măsurilor întreprinse de Comitetul județean de partid Argeș, care acordă atenție nu numai bunel gospodăriri a fondului funciar și dezvoltării șeptelului, ci Și micii industrii a satului, sector aducător de mari venituri pentru unitățile agricole. Pe această cale se valorifică mai din plin forța de muncă sătească existentă și eea devenită disponibilă prin mecanizarea lucrărilor din sectoarele agricole, sint puse in valoare sursele locale de materii prime (terenurile mlăștinoase pentru răchită, capetele de tarlale pentru sorg de mături, albiile Nurilor pentru pietriș, deșeurile din lemn etc). Se produc pentru nevoile cooperativelor agricole și altor unități economice, cit și pentru populație cantități apreciabile de var. balast, cărămidă, timplărie, împletituri ș.a. în ultimii ani s-a dezvoltat puternic cooperarea, pe bază de contracte ferme, cu mari unități industriale republicane. Ca urmare, în 1978 s-au realizat din activitățile industriale la sate 288 milioane lei și

se apreciază că in acest an valoarea producției obținute va ajunge la circa 300 milioane lei.Printre unitățile fruntașe din județ în ce privește valorificarea resurselor locale de materii prime se numără cooperativa agricolă din comuna Vlădești. „încă de la înființarea cooperativei am pus bazele unei activități industriale — ne spunea Ste- lian Moise, președintele acestei unități. Pentru cooperatorii din sat producem teracotă, cărămidă și var. La început, veniturile din acest sector nu depășeau 100 000 lei pe an. în 1978 am făcut un pas înainte in ce privește dezvoltarea activităților industriale. Cooperativa noastră a în

să obțină din activitățile industriale, produse a căror valoare să fie de trei ori mai mare decît cele realizate acum, fără însă a neglija pămintul sau animalele.Rezultate bune în ce privește dezvoltarea activităților Industriale are și cooperativa agricolă din Tigveni. Intr-o vreme, datoriile cooperativei erau de ordinul milioanelor. „De vreun an, am pornit pe calea redresării — ne spunea Ion Bănică, contabilul-șef. Paralel cu sporirea producției vegetale și animale, am Început să folosim cu pricepere resursele locale, să scoatem bani chiar din piatră seacă". Da, la Tigveni se scot bani și din piatră seacă. Pentru că
Din experiența cooperativelor agricole 

din județul Argeș

cheiat un contract cu întreprinderea de autoturisme Pitești, pentru a confecționa din pislă si plnză cauciucată 12 repere de Izolație și însonorizara pentru autoturismul „Dacia-1300“. A- ceastă activitate o desfășurăm în niște încăperi cu lumină naturală care nu erau folosite, amenajate cu posibilități locale. Valoarea producției realizate se ridică la 18 milioane lei, din care 1,8 milioane lei este beneficiul curat. Acest beneficiu reprezintă cam 40 la sută din totalul veniturilor cooperativei. Randamentul muncii e destul de mare. Produsele amintite se realizează doar de 100 de oameni, față de cei 540 de cooperatori care lucrează în celelalte sectoare". Dezvoltarea activităților industriale a făcut cu putintă să crească simțitor și veniturile cooperatorilor, Astfel, valoarea unei norme este de 38 lei, din care 28 lei în numerar, Cooperatorii din Vlădești și-au propus ca în cincinalul următor

din pietrișul de rlu se fac dale pentru canale, pinteni Împotriva Inundațiilor și alte produse. Cooperativa are contracte ferme cu întreprinderea de mecanică fină din București, căreia îi confecționează ambalaje metalice. De asemenea. întreprinderii „Alimentara" Craiova îi livrează fi- șete, gunoiere. Ca urmare a acestei activități, valoarea producției pe un an este de 12 milioane lei. iar beneficiul Încasat Ia zi — de 650 000 lei. Bani curați teșiți din mîinile unor meșteri pricepuți, care lucrează in acord glpbal.Și în alte cooperative agricole activitățile industriale cunosc o puternică dezvoltare. Astfel, la cooperativa agricolă Broșteni se confecționează scări pomicole din țeavă. precum și plasă de sîrmă, la cea din Lereștj —, teracotă și cusături.După cum ne spunea ing, Nicolae Grigorescu. șeful compartimentului de activități industriale și prestări

rentabil
de servicii din Direcția agricolă/Argeș, in spiritul hotărîrilor Congresului al XlI-lea al partidului, consiliile agroindustriale vor organiza în mod unitar activitățile de industrializare a produselor în mediul rural. Ca urmare, în cincinalul viitor cooperativele agricole argeșene vor realiza din activitățile industriale 2,5 miliarde lei, ceea ce va reprezenta 50 la sută din totalul veniturilor. Puternice sectoare de activități industriale vor fi organizate și pe lingă asociațiile intercoopera- tiste și în alte unități agricole. în viitor, unele materiale destinate realizării investițiilor din agricultură — prefabricatele pentru construcții, arcade destinate salariilor. cușe- tele pentru pui și vițel — vor fi realizate in sectoarele industriale ale cooperativelor agricole și asociațiilor in- tercooperatiste. Se va lărgi cooperarea cu industria județului și a altor județe. O serie de repere necesare întreprinderii de autoturisme șl Combinatului de articole tehnice din cauciuc din Pitești vor fi produse în secțiile unităților agricole, eliminîn- du-se cheltuielile de transport pe distanțe mari. în acest scop, au fost organizate cursuri de calificare pentru noi meserii la sate. Capătă o mare dezvoltare lucrul la domiciliu, mai ales pentru cusături, repansat, împletituri din paie și răchită, confecționarea obiectelor de artizanat. Se urmărește, totodată, să se asigure o desfacere ritmică, producîndu-se numai ceea ce are căutare. De aceea, se încheie contracte ferme, urmărin- du-se ca la produsele respective să se realizeze și un beneficiu de 10—15 La sută.Iată schițate posibilități si căi numeroase de valorificare superioară a resurselor materiale locale, de folosire a forței de muncă din mediul sătesc, cu avantaje multiple atît pentru cooperative, cît și pentru economia țării.

Gheorghe CIRSTEAcorespondentul „Scînteii"

întreprinderea „Electrocontact" — Botoșani. Secția de aparataj electric de joasă tensiune
MINA LUPOAIA :

50000 tone lignit 
peste plenMiercuri dimineață la mina Lupoaia, din Valea Motrului, a intrat în funcțiune, cu 5 zile mai devreme, un nou abataj cu front lung de lucru, dotat cu complex mecanizat de susținere, tăiere și transport, de fabricație românească. Devansarea termenului de intrare în producție va permite minerilor să extragă în plus pînă la sfîrșitul lunii 3 000 t cărbune.în aceeași zi, în evidențele minei Lupoaia au fost consemnate 50 000 t de lignit extrase in plus de la începutul anului, cantitate dublă față de cea prevăzută în angajamentul asumat in adunarea generală a oamenilor muncii.

CONTRASTE

E o poveste lungă și cam amară cu noua fabrică de zahăr din Timișoara. In mod normal, întreprinderea ar fi trebuit să funcționeze din plin încă din luna august. Nu s-a întimplat așa, pentru că obiectivul n-a depășit nici la ora actuală condiția de șantier în... lucru. Desigur, „șantier în lucru" e un fel de a spune, fiindcă pe șantier o bună bucată de timp mai mult s-a stat de- cit s-a muncit. Ba că nu are constructorul oameni sau materia-
PlusPlus și minus. In matematică semnele își au rolul și rostul lor. în realitatea economică jocul semnelor duce uneori la curiozități greu de explicat. Aflăm astfel că în industria județului Satu Mare în perioada care a trecut din acest an s-au realizat suplimentar, printre altele, 638 tone utilaje pentru industria chimică,

Zahăr,,, amarle, ba că beneficiarul n-a asigurat toate Utilajele, ba că s-a stricat vremea șl... multe, multe altele. Trebuie spus că, dacă treabă n-au prea făcut, in schimb și beneficiarul și constructorii s-au dovedit meșteri mari tn justificări. Vorba ceea : n-au livrat ei zahăr, dar au furnizat în loc, cu generozitate, tot felul de scuze. Care nu îndulcesc, însă, cu nimic lucrurile. Mai ales că ne aflăm în decembrie și mal sint de făcut o
cu minus =866 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică. Desigur, se cuvin felicitări colectivelor care au realizat aceste plusuri. Numai că de pe o seamă de șantiere ale metalurgiei primim destul de des semnale în legătură cu greutățile pe care le tn- timpină în realizarea investițiilor, datori-

sumedenie de lucrări. Asta in ce privește Trustul de construcții industriale din Timișoara — constructorul. Cît despre beneficiar, nici el nu stă mai bine : încă n-a procurat o serie de utilaje, fără de care fabrica nu-și poate începe activitatea. Cum fiecare din cei doi factori a- mintiți este tentat, mai degrabă, să se uite in cartea vecinului, este nevoie de o intervenție hotărltă. Cine va lua inițiativa : constructorul sau beneficiarul ? (C. Antonescu).
minustă lipsei unor utilaje ce trebuie livrate de întreprinderea șătmă- reană „Unio“. Sint minusuri care așezate lingă plusurile amintite nu duc, pînă la urmă, decît la... minusuri. Este limpede, ori- cît ar fi de mari depășirile la unele sortimente, ele nu pot acoperi golurile la alte sortimente. Altfel spus, plus cu minus — minus 1

Nu se poate, nu se poate și, totuși, se... poate !Timp de aproape un an de zile, conducerea întreprinderii de mașini electrice— București a încercat . să-i convingă pe cei de la întreprinderea de tractoare și mașini a- gricole — Craiova să le execute 70 de remorci pentru grupurile mobile de 125 kVA, Exista și o repartiție emisă în acest sens.

Craiovenii susțineau însă sus și tare că nu au trecut în planul pe acest an execuția tipului respectiv de remorci și ca atare... nu se poate. Nu se poate, nu se poate 1 Iată însă că pînă la urmă totuși se poate I Cum ? Uite ce facem, au zis recent craiovenii : încheiem un

contract pentru anul viitor, dar specificăm că remorcile pot fi executate în acest an. Nbi ne apucăm de treabă și, cum executăm remorcile, le și livrăm. Cei de la I.M.E.B. au acceptat și acest compromis. De unde și morala: cu hirtie la mină se poate orice. (Ion Teodor).
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„Trăindîn mijlocul oamenilor, in operele 
mele repovestesc viața oamenilor"

Convorbire cu Vida GHEZA, artist al poporuluiLegătura artistului cu pămîntul tării, cu locurile unde a văzut lumina zilei și unde își are adine înfipte rădăcinile, cu oamenii pe care-i zugrăvește și cărora le dăruie opera sa, este o datorie sfîntă a creatorului, justificarea înaltă a misiunii sale. Este o legătură realizată prin multe și nevăzute fire, unele mai greu de .,măsurat", toate însă împletind trainic existenta creatorului cu viața celor mulți. Despre autorul monumentului de la Moisei se poate spune că este în- tr-adevăr un artist care trăiește în mijlocul oamenilor, cu o vastă experiență și cunoaștere amănunțită a traiului lor. a bucuriilor și necazurilor celor care întotdeauna au stat alături de sufletul său. Se poate spune că traiul oamenilor, al maramureșenilor, pe care nu i-a părăsit niciodată, este pentru acest artist însăși substanța vieții și operei sale. Vida Gheza este un mare artist a cărui înțelepciune, simplă și profundă, izvorăște din participarea intensă, de-a lungul timpului, la viața, bucuriile și necazurile oamenilor. De aceea fiecare convorbire cu artistul poporului Vida Gheza este ca o lecție concentrată de istorie, de adevăr și înțelepciune. Ne-am aflat, deunăzi, în atelierul său de lucru, aici, la Baia Mare ; ar fi trebuit să spun în atelierul de trudă creatoare, într-atît maestrul Vida sfidează vîrsta și necazurile ei. „Arta ne ține vii, spunea odată sculptorul, cu o bucurie mare a sufletului că poți da ceva omului...".
— Dt peste cincizeci 

de ani „vorbiți" cu lu
mea, comunicați cu ea, 
prin lemn. Cu oamenii, 
despre ei înșiși.— Omul de lîngă noi, așa cum este el, l-am zugrăvit de cînd mă știu. Cum am putut și m-am priceput. Cel de astăzi, care a zămislit o nouă față a acestei țări, este mult mai complex, mai reflexiv, mai adîncit în gînduri și mai preocupat de idei. Pe el, pe acest Om cu o mare avem datoria a-1 înfățișa și prin arta ce o facem. Nu pentru că așa trebuie, ci pentru că o merită cu adevărat Eu nu m-am crezut niciodată un artist mare, ci un creator modest ce a avut întotdeauna cite ceva de spus oamenilor pe care, sper, am ajuns să-i cunosc bine. Eu nu fac altceva decît să vorbesc cu ei prin lucrările mele, repovestindu-le viața lor. Așa cum e, fără înfrumusețări false. Dacă aș fi fost cîntăreț le-aș fi cîntat. Cum nu sînt — eu cioplesc lemnul.Felul meu de a vorbi cu semenii este simplu. Știu bine că ceea ce fac nu e neapărat și frumos, dar sînt sincer și spun adevărul. N-am fost niciodată adeptul unei arte speculante. De atîta amar de vreme de cînd- țin uneltele cioplitului în mînă am apucat să înțeleg că o o- peră mare este aceea care spune frumos ceva despre oameni. îmi aduc aminte că, într-o iarnă, treceam, pe jos, dealul dintre două minunate sate maramureșene : Vă

leni și Călinești. Totul era grozav de alb. Pe obcină, în depărtare, au apărut vreo patru țărani. Mergeau pe culme, unul în spatele celuilalt,- purtînd desagii pe umeri. La un moment dat am observat că deasupra capetelor lor se lăsase o ceață de munte, albă și grea. Iar ei mergeau așa, între pămînt și ceața aceea, și mi-am zis : Doamne, ce monumental este Omul. Păreau că duc, asemenea unor uriași, pe umerii lor, toată povara lumii. Erau una cu totul din jurul lor și deplini ca un monument...
— Se poate sculpta în multe ma

teriale. Dv. v-ați ales lemnul. De 
ce ?— Pentru că românul a stat mii

Minerii (relief In lemn, detaliu)de ani în ambianță cu lemnul, I-â iubit și s-a folosit de el. Lemnul, cred eu. e mai românesc și mai cald decît orice alt material. Aici, în Maramureș, unde sînt născut și trăiesc, lemnul a avut un rol hotă- rîtor în viața omului. Din el se făcea aproape totul și maramureșeanul și-a făurit o artă proprie, din lemn. Există o vorbă veche : „Unde-i pădurea e și pita". Maramureșeanul din asta a trăit și e mare meșter în a face din lemn orice. Am cunoscut niște. cioplitori atît de desăvîrșiți îneît puneau, la pariu, 100 de lei pe lemn și loveau cu fleanca pe marginea bancnotei fără să o taie ! în treacăt fie spus, un asemenea pariu am cîștigat și eu în Spania, în 1937, pe cînd ciopleam o țeava pentru un tun de exerciții. Eu m-am oprit, așadar, la lemn, pentru că face parte din viața mea și a oamenilor de unde vin. Doar atît, că l-am dus spre arta cultă. Sigur că marile monumente se fac din piatră sau bronz și nici un sculptor nu face un monument care urmează să se strice. La Moisei, monumentul a fost din lemn. După cîțiva ani s-a făcut în piatră.

— Prin tot ce ați sculptat ori de
senat ați spus multe contemporani
lor. Ce anume n-ați reușit să le co
municați pină acum ?— încă mai am multe a spune. Simt aceasta. Viața noastră precipitată ridică multe probleme. Una gravă, după părerea mea, este stricarea gustului țăranului, în contact cu factori externi „poluanți" să spun așa. La Moisei, unde munceam la monumentul de care am amintit, luam masa la un țăran. Casă nouă, mobilă țărănească. Alături, însă, obiecte din plastic. Casa lui arăta ca un tablou suprarealist. Am fost trist. Avem datoria să luptăm împotriva poluării de orice fel. O facem, dar încă nu. se prea văd rezultatele. Nu zic să ne oprim la ceea ce a fost, dar gustul trebuie canalizat în sensul bun, inclusiv prin obiectele din uzul de toate zilele. Cred că nici o cheltuială, nu e prea mare pentru a păstra cum se cuvine valorile culturii noastre țărănești.

— „Un mare artist 
nu există fără o capo
doperă", spunea Dela
croix. Care considerați 
a fi capodoperele dv.?— Cînd eram tînăr, prin 1931, răspundeam, în calitate de comunist, de o organizație de partid de la Ulmoasa (lîngă Baia Mare). Lucrau acolo țărani deve- niți, de nevoie, muncitori forestieri. Stăteam cu ei de vorbă în fiecare dimineață în timp ce își pregăteau spuza unde urmau să-și coacă mălaiul cel de toate zilele. Și ca mălaiul să sporească, îi vedeam cum adăugau, sărmanii, rumeguș de lemn scos de carii de sub coaja brazilor. E aproape de necrezut, dar așa a fost. Acest rumeguș dădea un gust amar cocului de mălai și i-am întrebat dacă-1 pot mînca. Un bătrîn mi-a spus : „Nimic nu e atît de amar îneît să nu poată fi mîncat..." Mi-am zis atunci că toată viața mea am să lupt, cu puterile și toate armele mele, ca să ajungă mai dulce viața acestor oameni.Nu, nu am multe capodopere, dar știu că cea mai de seamă operă a mea este aceea că. prin artă, prin activitatea mea revoluționară, am slujit omul. Chiar și cu arma în mînă, pe fronturile Spaniei, Franței și Cehoslovaciei. N-am făcut niciodată deosebire între arta mea și crezul meu politic. Am reflectat în artă lucrurile pentru care am luptat în politică. Pentru un artist, acest lucru este foarte important. Necesitatea mesajului umanist, patriotic, revoluționar al operei de artă l-am înțeles de mult. Atunci cînd am pus prima oară mîna pe uneltele mele. Născut și crescut în solul Maramureșului, opera mea s-a confundat cu acești oameni și aceste locuri.Convorbire consemnată de 

V. R. GHENCEANU

Exclamația savantului H. Coandă : „Ce mare este omul 1 Sau. mai bine zis, creierul omului !“. citată de Dumitru Ghișe in noua sa carte, ar putea să fie socotită ca unul dintre mo- tourile ei posibile. Atunci cînd alcătuiește o lucrare, pe care, in eventualitatea reunirii mai multor contribuții relativ distincte, o vrea coerentă, orice autor se supune unor dominante în măsură să suplimenteze coeziunea părților acestui întreg. Este vorba. în principal, de personalitatea celui care cugetă într-un fel distinct. de convingerile cărora el le dă glas la modul său și viață la modul lor propriu. Cred că principala linie de forță, asi- gurînd o stringentă unitate în și dincolo de diversitate, este în cazul lui Dumitru Ghișe încrederea în puterea modelatoare si pro- pulsatoare a rațiunii. în „creierul omului" care, laolaltă cu munca, i-a asigurat speciei umane întreaga sa împlinire. Am și aproximat, astfel, o triadă pe care se fundamentează mai toate meditațiile autorului : rațiune — muncă — umanism. Și care, în interacțiunile ei si în finala ei integralitate. asigură desfășurarea unei alte treimi, ale cărei componente sînt tot distincte și tot influen- țîndu-se reciproc : filozofia — știința — arta.în ceea ce numește „confesiuni indirecte". Dumitru Ghișe se recunoaște transilvănean și clujean, prin obîrșii individuale dar si supraindividuale, ca parte a unei continuități de spirit. Această apartenență au desconspirat-o preocupările sale mai vechi pentru Școala ardeleană, ca și bunele sale sentimente, din nou subliniate, fată de profesorul ' D. D. Roșea, dintre toți dascălii într-ale filozofiei
• DUMITRU GHIȘE, Di

mensiuni umane, Bucu
rești, editura „Eminescu", 
1979.

(Urmare din pag. I)agricol înseamnă astăzi un județ de 3,5 ori mai roditor.Interesat să știi mai exact cum se concretizează truda oamenilor din județul Neamț vei afla că aici, ca și in alte părți, timpul de muncă trece prin acceleratoarele autodepășirii. Anul viitor, Întreaga producție a anului 1950 va fi realizată în numai 9 zile. „Planul pe întregul cincinal 1976—1980, spunea tovarășul Gheorghe Manta, primul secretar al comitetului județean de partid, va fi depășit cu circa șapte miliarde lei, valoare superioară angajamentului nostru inițial. Ca urmare, vom livra în plus economiei naționale Importante sporuri de producție fizică. De altfel, sarcinile de plan la producția industrială pe patru ani din actualul cincinal au fost îndeplinite pe ansamblul județului cu 66 de zile mai devreme și avem toate posibilitățile ca pină la sfîrșitul anului să

obținem o producție suplimentară de aproape cinci miliarde lei".Un prețios „carburant" ce pregătește promițător pasul spre mîine pe care județul se pregătește să-i
noaște ramurile de bază: chimia — 90 la sută, metalurgia — 36 la sută, construcția de mașini — 34 la sută. Agricultura, într-un județ lăudat pentru meritele, pentru priceperea sa

Timpul la puterea 
industrializării

facă, odată cu țara întreagă, pe drumul limpezit de prevederile documentelor Congresului al XII-lea. Volumul producției globale industriale va ajunge să măsoare la Neamț, în 1985, cu 48 la sută peste cota de zestre ce se pregătește s-o consfințească prezentul cincinal. Producția pe locuitor, indicatorul sensibil în stare să arate mult mai fidel forța industrială a locului, va trece de 53 de mii lei. Creșteri accentuate vor cu

la acest capitol, se va dezvolta la rîndu-i, urmînd să înregistreze creșteri de 39 la sută în sectorul vegetal și 40 la sută în sectorul animal. Pentru ca toate cele proiectate să devină în decursul cincinalului viitor părți componente ale realității de fiecare zi, pentru ca ele să se regăsească în organismul mereu mai viguros al unui județ lăsat cîndva să-și tragă seva doar din zestrea precară a unor fabrici de cherestea și

mucava, de pe pămînturile și din pădurile ținute in stăpinire de nu se mai știe ce nume de prinți, investițiile vor însuma 26 de miliarde lei. Ceea ce înseamnă că vor apare noi locuri de muncă — aproape 17 mii. Ceea ce Înseamnă că vor fi construite noi apartamente — 21 de mii, noi săli de clasă — peste 450, noi locuri în internate — aproape 2 400, ateliere școlare noi. Ceea ce înseamnă că în viitorul cincinal localitățile județului vor străbate, fiecare în parte, un anotimp ce nl le promite, la încheierea lui, mai mari, mai bogate, mai puternice, mai frumoase.Așa cum, același anotimp, numit de noi cincinalul 1981—1985, ne promite, la ceasul de bilanț, un județ aflat pe trepte superioare de progres și civilizație, a cărui prosperitate se sprijină temeinic pe „cetățile" numeroase, create și amplificate în anii socialismului.
COLOCVIU PE TEMA:

„Dicționarele literare șiLa Iași, au luat sfirșit, sîmbătă, lucrările colocviului cu tema „Dicționarele literare și locul lor în cadrul culturii românești contemporane", manifestare științifică organizată de Universitatea „Al. I. Cuza", Institutul de lingvistică, istorie literară și folclor, Asociația scriitorilor și Filiala Iași a Societății de științe filologice.Timp de două zile, critici și istorici

locul lor în cadrul culturiiliterari, cadre didactice universitare și cercetători, lingviști și filologi din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au susținut numeroase comunicări și referate, care au abordat o largă arie tematică referitoare la rolul acestui gen de lucrări în opera de evaluare a stadiului de dezvoltare a istoriei și criticii literare, contribuția lor la popularizarea culturii noastre. Lucrările prezentate, precum

românești contemporane"și dezbaterile, au evidențiat, totodată, preocupările specialiștilor noștri in direcția elaborării de dicționare cronologice, de presă literară, de literatură populară și etnografie, precum și a dicționarelor de scriitori, pentru străinătate, o atenție specială acordîndu-se metodologiilor de elaborare a unor astfel de lucrări științifice. (Agerpres)
teatre

• Teatrul Național București (sala 
mică) : însemnările unui necu
noscut — 10; Comedie de modă 
veche — 15; Infernalul mecanism
— 20; (sala Atelier) : Fanteziile 
lui Fariatiev — 10,30; Fata din 
Andros — 15,30; Elegie — 19,30.
• Opera Română : Motanul în
călțat — 11; Anotimpurile, Jocul 
perechilor, Simfonia clasică (ba
let) — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard
— 10,30; Văduva veselă — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 10: Ferma
— 15; Undeva, o lumină — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei) : Tineri 
căsătoriți caută cameră — 10.30; 
Anecdote provinciale — 15: Elisa- 
beta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 10; Unchiul Vania — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru fiecare — 20i.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 10; Mița In sac
— 19,30; (sala Studio) : Inele, cer
cei, beteală — 10,30; Craii de
Curtea Veche — 19,30.

• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragoste periculoasă — 10; 
Goana — 19,30; (sala Giulești) : 
Cocoșelul neascultător — 10; Hai
na cu două fețe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 11; Iubiri — 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; (la Sala Palatului) : Neves
tele vesele din Boema — 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu" : Disco 
— 10; Paradis de ocazie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10,30; înșir-te măr
gărite — 17.

cel care i-a marcat mai statornic căutările. Și intr-adevăr. chiar acel fundament triunghiular amintit mai înainte, raționalismul încrezător în muncă. în „lucrul bine făcut" și cu fata întoarsă constant spre augmentarea condiției umane. prin filozofie, știință, artă, ii este îndatorat unui mai vechi sau de tot nou „luminism ardelean", lu- crînd asupra joncțiunii suple între valori.Dumitru Ghișe se consideră beneficiarul unei moș

filtrare prin monismul marxist a punctelor diverse de vedere. Prin Marx a dobîndit și Dumitru Ghișe acest stabil unghi de referință care să asigure, retrospectiv si prospectiv, vertebrarea confruntărilor felurite. El a demonstrat încă din cartea sa despre existențialism și problematica sa etică perfecta compatibilitate între supla cunoaștere a unui curent de idei și neacceptarea multor principii de-ale lui : „intre marxism și existențialism

referirile la științele naturii sau la revoluția științifică autorul le subordonează finalităților omenești, perspectivei „antropocentrice", convins. în a- cord deplin cu spiritul documentelor noastre de partid, că omul este măsura tuturor făptuirilor lui și așa se cuvine să și rămină pentru totdeauna. „Dimensiune umană". „condiție umană", „existență și esență umană" sau „cultura — factor de educație" atestă, chiar de la titluri, centra
„Dimensiuni umane" - 
o valoroasă carte despre condiția 

omului în societate
teniri autohtone de cuget, în care se susțin un Maio- rescu. Mircea Florian, Guști, Blaga sau Ath. Joja și al unei, totodată, continuități milenare universale. Metodologic salutară este extinderea interesului său, mereu informat și inteligent. asupra întregii Istorii a filozofiei, de la copleșitoarea experiență a Greciei antice, prin acumulările gîndirii moderne, pină la controversele de idei ale penultimei sau ultimei ore ; metodologic salutară, neizolarea contemporaneității de antecedentele ei, sau invers, pe baza unor complexe mișcări osmotice înfrățindu-i pe A- ristotel, Bacon. Descartes, Kant sau Hegel cu fenomenologia. existențialismul ori structuralismul. Cu desele alunecări rapide peste timp și spațiu, această amplă deschidere în istoria și teoria filozofiei nu devine eclectică sau snoabă, în- trucît este patronată de coerenta și stringenta pozițiilor, de mereu riguroasa

nu există complementaritate", se conchide si acum, in același sens. Actualele, pătrunzătoarele contribuții dovedesc, din nou. cît de necesar rămîne spiritul critic tocmai în analiza obiectivă. nepreconcepută a ideilor, concepțiilor și disputelor ; de pildă, în ferma demonstrare și demontare a spiritualismului sau în delimitarea categorică de orice inflexiune iraționalistă, chiar și numai prin cochetarea cu unele cuvinte „magice" la modă, sforăitoare sau prea ambigue.Dumitru Ghișe este filozof prin formație, unul în egală măsură disociativ și asociativ. Diapazonul său larg de interese îl probează o discuție asemenea celei despre „cauzalitate si teleologie", cu o rezonantă științifică și filozofică generală. în preocuparea sa principală se păstrează însă „problema omului". implicațiile sociale, morale si estetice proprii unei aventuroase istorii și contemporaneități umane. Pină și

rea pe efectiva finalitate si finalizare prin științele sociale. prin morală si artă, prin gusturi și idealuri. în cadrul unei „ontologii sociale" pe care socialismul anume o înnoiește in chip radical. Prin munca și conștiința sa, egal de active, omul socialist își remode- lează lumea, făurește un univers efectiv inedit. Programul socialist al reașezărilor și înnoirilor celor mai variate domenii, fiecare cu specificul lui, găsește astfel în Dumitru Ghișe un adept al său convins si convingător, atent la interferențele artei cu știința, științei cu filozofia, ca si la particularitatea lor incon- fundabilă ; la. de pildă, diferența între „universa- lul-abstract" al filozofiei și „universalul-concret" al artei, sau la rosturile distincte ale criticii literare și de artă, formă a conștiinței estetice de sine, cu virtuți și științifice și artistice.Dumitru Ghișe mărturisește la un moment dat încrederea sa într-o filozo-

fie care să nu abdice de la rigoare, de la înlănțuirea logică a conceptelor, categoriilor. dar care în alcătuirea ei să utilizeze imaginea. metafora, să plasticizeze expresia, să obțină „idei sensibile". El definește astfel o riguroasă și totodată elegantă eseistică, pe care însuși o urmărește în ultima vreme. în propriul său caz, ea se dovedește a fi o eseistică tipologic mai degrabă „clasică", dornică de rotunjimi, încrezătoare in acorduri, descoperind cît mai multe cu putință rime de existentă și spirituale. Este vorba de o propensiune dintre cele mai valoroase, căreia i-ar putea fi de folos un surplus de asumare mai „colțuroasă" a antinomiilor secolului — altminteri totdeauna consemnate. în relațiile dintre știintă. filozofie. artă, dintre ele toate și munca umană, tipurile de muncă, variantele de umanism, mai ciuntite sau mai depline, intervin in practică si desincronizări. contradicții, chiar conflicte, pe care autorul le are în vedere. în „neoluminis- mul" său de excelentă calitate, rationalist si constructiv, ar putea fi inserate accente mai tăioase — deși, pină la urmă, fiecare autor iși are propria sa personalitate, iar superioara fidelitate de sine este o calitate directoare si a filozofului, virtute ce-i asigură. lui și scrierilor lui. o identitate de neconfundat. Opțiunile sale Dumitru Ghișe le transformă în pledoarii convingătoare. Identitatea sa. de idei si expresii, recenta carte a consolidat-o în chip substanțial. O carte pe care o vor citi mulți cu folos și cu plăcere. care va reverbera în investigațiile multor filozofi și filozofi ai culturii, eti- cieni și esteticieni. Avem nevoie de asemenea eseuri filozofice, limpezi și libere în articulări. Ele ne îmbogățesc „dimensiunile umane".
Ion IANOȘI

Primul simpozion național de tracologieIeri am consemnat desfășurarea în Capitală a unei manifestări, cara va deveni tradițională în viața științifică a țării — primul simpozion național de tracologie. Deschizînd suita unor acțiuni științifice care vor avea loc cu o periodicitate semestrială, simpozionul a fost organizat sub egida Institutului român de tracologie, for științific creat în vara acestui an, în vederea asigurării unei coordonări unitare a cercetărilor multidisciplinare privind istoria și civilizația tracilor, unul din marile neamuri ale antichității.Simpozioanele naționale de tracologie își propun să integreze cu operativitate în circuitul științific datele cele mai noi ale investigațiilor arheologice, lingvistice, epigfafice, folclorice, etnografice etc. privind pa traci, ca și concluziile ca se cristalizează în urma unor atari cercetări. Sub semnul acestor preocupări s-au desfășurat și lucrările simpozionului de ieri, care a avut ca temă „Origi

nea și delimitarea marelui grup etnocultural tracic".După cuvîntul inaugural rostit de către prof. univ. dr. docent Dumitru Berciu, directorul Institutului de tracologie, care a înfățișat atribuțiile noului for științific, planul său de lucru, au fost susținute 12 comunicări. Cu argumente noi, temeinice, au fost reliefate originalitatea și nivelul avansat al culturii materiale traco-dacice, unitatea lingvistică a neamurilor trace. Au fost expuse rezultatele unor cercetări recente privind o serie de cetăți și așezări geto- dacice, subliniindu-se forța de creație a strămoșilor noștri, capacitatea lor de a asimila creator influente externe potrivit nevoilor lor. în acest context, de un deosebit interes s-a bucurat comunicarea privind inventarul mormîntului princiar de la Cugir, de o bogăție și un fast deosebite, avînd un caracter de unicat în țara noastră.
Silviu ACHIM

„Monolog cu fața la perete"
GEORGESCUde Paul

„Dunărea—fluviu al păcii 
și prieteniei"Sub acest titlu, în holul Muzeului de artă al Republicii Socialiste România a fost organizată o nouă expoziție internațională cu desene ale copiilor.Expoziția ue dezvăluie, o dată mai mult, faptul'că. indiferent de țara în care trăiesc — fie ea România, Bulgaria, U.R.S.S., Austria, R. F. Germania, Cehoslovacia, R.P. Ungară sau R.S.F. Iugoslavia — copiii sînt deopotrivă atenți observatori ai lumii Înconjurătoare, că ei știu, cu o deosebită sensibilitate, să afle in inflexiunile liniei, în fluiditatea culorii un echivalent al emoțiilor și visurilor iscate de viețuirea lor pe malurile aceluiași fluviu — ■devenit în cadrul expoziției de față un a-

devărat simbol al păcii și prieteniei.Cu aceeași binecunoscută fantezie pe care fiecare manifestare de artă plastică a copiilor te silește, să o recunoști, cu aceeași putere de a-și închipui scene, de a figura situații dintre cele mai variate, copiii au demonstrat că tematica, departe de a fi restrictivă, le-a oferit largi posibilități de desfășurare. Un prilej in plus

de a da formă cu sinceritate și fermecătoare spontaneitate bucuriei de a desena scenele de sărbătoare ale vieții pionierești (imaginate de această dată pe marginea Dunării), de a contura silueta grațioasă a unor ambarcațiuni sau aceea simbolică a porumbeilor survolînd suprafața apei, de a-și imagina, în numeroase variante. dansuri care antrenează copii în multicolore , costume populare.Urmărești cu îneîn- tare aceste imagini din care, ca un laitmotiv repetat in cele mai diferite limbi, cuvintele pace și prietenie răzbat pentru a da un sens mai profund acestei întregi manifestări.
Marina PREUTU

la TeatrulIn 1975, stîrnise un justificat interes romanul înainte de tăcere al lui Paul Georgescu. „Monolog cu fața la perete", prezentat de Teatrul Național, nu este altceva decît expresia concentrată a romanului, substanța rămînînd neschimbată in liniile sale directoare. Este confesiunea unul tinăr luptător antifascist, în zilele, ceasurile, clipele premergătoare execuției sale. Este autoanaliza lucidă, exactă, plină de mîndrie și demnitate, a drumului străbătut de acest tînăr (student în filozofie) de la răzvrătirea spontană, dezordonată împotriva asupririi, la opțiunea deliberată pentru lupta revoluționară, mărturia emoționantă a clipelor din urmă ale unui erou ca atâția alții, care s-au jertfit fără să șovăie. Eroul monologhează între pereții strîmți ai celulei sale de condamnat la moarte, depănindu-și gîndurile după un plan ce pare alcătuit cu rigoare. Mai întîi, analiza minuțioasă a condiției lui actuale, condiție fără ieșire, ireversibilă. Treptat, cercurile investigației se lărgesc, se perindă personajele care au marcat viața lui, se disecă riguros etapele existenței sale, într-un efort de evocare dureros de lucid, iar, pentru noi,

Național din Bucureștispectatorii, incitant, astfel că din elemente disparate, aparent dezordonate, treptat se edifică imaginea unui tinăr de o mare frumusețe . sufletească, înnobilat de idealul înalt al luptei revoluționare, învingător prin biruința lui asupra slăbiciunii, spaimei, generos în sacrificiul lui, profund u- man în seninătatea cu care așteaptă moartea. Mai valoros este tonul general, patetic, de adincă emoție, a- ceastă „febră rece" care transfigurează și purifică ființa condamnatului, urcîndu-1 pe treapta înaltă a e- roilor exemplari. Dramatismul „Monologului..." își are obîrșia înăuntrul personajului central, confruntările cu celelalte personaje fiind doar e- xemplificatoare. Dealtfel, celelalte personaje sînt schițate foarte sumar, ilustrativ, pentru o idee sau alta, mai mult prin caracterizări verbale, ce nu pot compensa lipsa unui autentic dramatism al relațiilor. Atunci cînd impulsurile dramatice sînt mai slabe și ritmul scade — monologul desfășurîndu-se mai lent, mai greoi. Finalul, mai bine structurat dramatic, urcă la o cotă înaltă tensiunea.Spectacolul realizat de Sanda Mânu urmează cu credință și rigoare textul. în de

corul simplu, sugestiv, semnat de Constantin Russu, se desfășoară, ca o lectură elevată, reprezentația, al cărei principal. susținător este ti* nărui și talentatul actor Gheorghe Visu. In linii mari, interpretarea sa este convingătoare, tensionată, inteligentă, reținută, personajul interpretat de el dobîndind dimensiunile solicitate de text. • Rareori, răzbat unele stridențe din glasul nu destul de bine stăpinit de actor, dar acestea sînt accidente inevitabile pe drumul atit de anevoios al interpretării unui rol de asemenea dimensiuni și cu asemenea dificultăți. Portrete limpezi, din linii sigure, realizează Ileana Stana lonescu (Caria Șarlota), Matei Gheorghiu (Valentin) și Ion Marinescu (îngerul). Este o premieră care ne întărește speranța că Naționalul bucureștean va continua valorificarea literaturii dramatice românești afirmind. cu personalitatea cuvenită primei scene a țării, nume noi, condeie tinere, vocații teatrale deosebite, piese care să aibă mai pregnant în centru e- roi ai clasei muncitoare și piese de actualitate importante. Lucrări pe care publicul le așteaptă și le merită.
Virgil MUNTEANU

Desene realizate de copii participant la expoziția internațională „Dunărea - fluviu al păcii și prieteniei"
• Circul București : Vivat circul 
— 10; 16; 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" î Elefăn-
țelul curios -—10; 12: (la sala
A.R.L.U.S.) : Puiul — 11.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Romeo și Janett — 19,30.

cinema
• Tactica alergătorului de cursă
lungă : FESTIVAL — 10: 12; 15,30; 
17,30; 19,30, *
• Omul care ne trebuie : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Întâlnire de gradul trei : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Mica Ondina — 9,30; 11,15; 13; 
14.30; 16, Rădăcinile se prind 
adine — 18; 20 ; DOINA.
• Un suris în plină vară : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Al patrulea stol : CINEMA 
STUDIO — 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.
• Fratele călăului : TIMPURI 
NOI — 9,30; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

• Caddie : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Speranța : GRIVITA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Piedone africanul : VICTORIA
— 9,30; 12; 15; 17,30; 20, EXCEL
SIOR — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20,
AURORA — 9; 11,45; 14,15; 17,15; 
19,45.
• Mihail, cîine de circ : BUZEȘTI
— 15,30; 17,45; 20.
• Mi-e teamă : FEROVIAR — S; 
1.1,30; 14; 16,45; 19,30, GLORIA — 
9: 11,30; 14,15; 16.45; 19,15.
• Ora zero : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Uraganul vine de la Navarone: 
BUCEGI — 14; 16,30; 19.

• Post-scrlptum : LIRA — 1«;
18; 20.
• E atît de aproape fericirea 2 
FERENTARI — 15.30; 17,30: 19,30.
• 39 de trepte : GIULEȘTI — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA — 
9; 11,15; 13,3'0; 15,45; 18: 20,15.
• întîlnire la sfîrșitul iernii : 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Adio, dar rămin cu tine : CO- 
TROCENI — 15; 17,30: 20.
• Frați de cruce : PACEA — 16; 
18; 2i0.
• Misiunea „Capricorn unu* : 
FLORE ASCA — 9; 11,30: 14; 16,30; 
19,30.
• Ziua mult visată : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.

• Omul-păianjen : POPULAU — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Furtul calului : COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Totul pentru un cîntec ; TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Brațele Afroditei : FLACĂRA
— 15,30; 17,45; 20.
• Hoțul din Bagdad : MUNCĂ — 
16; 18; 20.
• Iarna bobocilor: PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Drumul razelor de soare : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20.
• Matinee pentru copii : BUCEGI 
— 10; LIRA — 10; FERENTARI — 
10,30; PACEA — 10,30; COSMOS — 
10; FLACĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 
MUNCA — 10; PROGRESUL — 10.
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Felicitări adresate 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la realegerea in funcția 

de secretar general al P.C.R.
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul realegerii Excelenței Voastre tn calitate de secretar general al Partidului Comunist Român, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele poporului burundez reunit in jurul partidului UPRONA, al guvernului său și al meu personal, sincere și călduroase felicitări. Participarea partidului UPRONA la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român constituie o mărturie elocventă a raporturilor de prietenie și cooperare care există între cele două partide. Urăm Excelenței Voastre succes deplin în nobila sa misiune de conducere a Partidului Comunist Român.Cu cea mai înaltă considerație,
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Consiliului Suprem Revoluționar, 
Președintele Republicii Burundi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,Dragă tovarășe,Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan, vă adresez felicitări pentru succesul celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, precum și pentru realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă urăm în mod deosebit de sincer multe succese în îndeplinirea importantelor sarcini trasate de Congres și noi progrese în construcția socialismului în republica frățească România.Comuniștii peruani dau o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră la lupta tuturor popoarelor pentru pace, progres, bunăstare și dezvoltare.Cu salutări frățești,

JORGE DEL PRADO
Secretar general 

al Partidului Comunist Peruan

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

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelentă.încheierea eu deplin succes a lucrărilor Congresului Partidului Comunist Român și realegerea dumneavoastră in funcția de secretar general al partidului îmi oferă deosebita onoare ca, în numele Asociației de prietenie Pakis- tan-România, precum și al meu personal, să transmit Excelenței Voastre și poporului prieten al Republicii Socialiste România cele mai sincere felicitări.Ne exprimăm sincera bucurie pentru relațiile deosebit de cordiale existente, în mod atît de fericit, între Pakistan și România și sîntem convinși că acestea vor continua și în viitor să se cimenteze, în interesul reciproc.Sperînd în continuarea cooperării, în toate domeniile, dintre Pakistan și România, folosesc această ocazie pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate șl fericire, precum și de prosperitate poporului român.
MUHAMMAD ASLAM JAN

Președintele Asociației de prietenie 
Pakistan—România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,li ... Președintele Republicii Socialiste Româniai iri- .. ... .. ■Mult stimate domnule președinte, -----  ■ -- - ■ -<- ,.~~I foJfetiTja „SrirtaoFolosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre, din partea Asociației de prietenie Pakistan-România, felicitări din inimă în legătură cu alegerea in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Personalitatea dinamică a Excelenței Voastre reprezintă izvorul bunăstării și al marilor realizări obținute de poporul român și un glorios exemplu pentru alții.Sînt deosebit de fericit să pot ura Excelenței Voastre multă sănătate pentru a servi în continuare, cu mult succes, poporul român.

MOHAMMAD ASHRAF
Vicepreședintele Asociației de prietenie 

Pakistan—România

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 decembrie. tn țară : Vreme 
tn răcire îndeosebi ta jumăta
tea de nord-est a țării. Cerul va îl 
variabil, mai mult noros. Vor că
dea precipitații locale sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare

ta nordul șl estul țârii, ta rest precipi
tații izolate. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 4 grade. Izolat mai coborî- 
te în depresiuni. Temperaturile maxi
me vor oscila între zero și 10 grade, 
local mai ridicate în sud. Ceață slabă 
dimineața și seara, tn București: Vre
me ta răcire ușoară. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt 
moderat. Temperatura tn scădere 
ușoară.

Plenara comună a Comitetului Central 
al Uniunii tineretului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 

din România
(Urmare din pag. I)nunatele condiții de muncă și viață, de afirmare multilaterală create tineretului României socialiste.Perioada următoare, așa cum se subliniază și în planul de măsuri adoptat la plenară, va reprezenta pentru U.T.C. și U.A.S.C.R. un prilej de analiză exigentă a întregii activi- . tăți, de amplă angajare și antrenare a tineretului în vederea îndeplinirii pe o treaptă superioară a Programului partidului, de creștere a aportului său la dezvoltare^ susținută a economiei naționale, afirmarea potențialului de muncă și creație al tinerei generații în toate domeniile, în deplină concordanță cu cerințele revoluției tehnico-științifice, ale trecerii la o nouă calitate în întreaga activitate economico-socială.In încheierea plenarei, într-o vibrantă atmosferă de entuziasm tineresc. participanții au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune :„însușindu-șî pe deplin conținutul și orientările magistralului Raport pe care l-ați prezentat Congresului, în- flăcăratele îndemnuri și chemări adresate întregului tineret și cu acest prilej, mult stimate tovarășe secretar general. Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România se angajează să acționeze neabătut, sub conducerea partidului, pentru creșterea contribuției tineretului la dezvoltarea economico-socială accelerată a patriei, pentru educarea în spirit comunist, revoluționar a tinerei generații.Hotărînd convocarea Congresului al XI-lea al Uniunii Tineretului Comunist și a Conferinței a XH-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de unanima adeziune și încrederea nestrămutată a întregului tineret față de politica internă și externă, profund științifică, consecvent revoluționară, a partidului și statului nostru, al cărei strălucit promotor sînteți dumneavoastră, și vă asigurăm de hotărîrea noastră unanimă de a munci și învăța cu exemplar devotament comunist și înaltă abnegație revoluționară, pentru traducerea în viață a documentelor adoptate de Congresul al XII- lea al Partidului Comunist Român, care ne. deschid noi și minunate orizonturi de formare și afirmare.Situînd în centrul întregii noastre activități politice și organizatorice educarea tineretului prin muncă și pentru muncă, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România vor . acționa, prin intermediul întrecerii uteciste — parte integrantă a marii întreceri socialiste — desfășurată sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru creșterea aportului tineretului la dezvoltarea susținută a economiei na- , ționale, pentru afirmarea potenția- luțui . său , de muncă și creație în toate- domeniile, în deplină concordanță 1 cu imperativele majore ale revoluției științifice și tehnice contemporane, pentru trecerea la o nouă calitate in toate domeniile de activitate.în deplină concordanță cu elementele calitativ noi ale etapei de dezvoltare a României socialiste, pe care o inaugurează Congresul al XII- lea al partidului, U.T.C. și U.A.S.C.R. vor orienta întreaga lor activitate politică și educativă în direcția dezvoltării conștiinței socialiste a în-, tregului tineret, creșterii responsabilității sale față de temeinica pregătire pentru muncă și viață, pentru cultivarea și afirmarea înaltelor trăsături politice și morale ale clasei muncitoare, a combativității revoluționare, pentru educarea tuturor tinerilor în spiritul dragostei față de patrie, partid și popor, pentru aplicarea în întreaga noastră activitate a principiilor și normelor eticii și echității socialiste.

Exprimînd și cu acest prilej atașamentul profund al tinerei generații la politica externă a partidului și statului nostru, strălucit ilustrată în Raportul prezentat Congresului al XII-lea al P.C.R., plenara comună a Comitetului Central al U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R. dă glas puternicei satisfacții și înaltei mîndrii patriotice pentru contribuția esențială pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la creșterea continuă a prestigiului României socialiste în lumea contemporană, la făurirea unei noi ordini politice și economice internaționale, a unei , lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România își vor intensifica preocupările pentru întărirea unității tuturor forțelor progresiste și democratice ale tineretului de pretutindeni, in lupta împotriva imperialismului, colonialismului șl neocolonialismului, pentru dezarmare generală, și în primul rînd dezarmarea nucleară, pentru pace și progres, pentru prietenie și colaborare între toate țările și popoarele lumii.Puternic mobilizați de orientările și indicațiile dumneavoastră, călăuziți permanent de strălucitul e- xemplu pe care ni-1 oferă întreaga dumneavoastră viață și activitate revoluționară, vă asigurăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți tinerii tării, fără deosebire de naționalitate, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sînt ferm hotărîți să facă totul pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, care constituie pentru noi un grandios program revoluționar de muncă și acțiune pentru edificarea socialistă și comunistă a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele mondiale de gimnastică
Ordinea primilor 36 gimnaști „Stabilitatea - cheia spre succese"

Presa sovietică despre succesul echipei feminine de gimnastică 
a României

NEW YORK 8 (Agerpres). — La Fort Worth (Dallas) au continuat campionatele mondiale de gimnastică. Titlul de campion mondial absolut a fost cîștigat de Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) cu 118,250 puncte. Ditiatin cucerește pentru prima oară acest titlu. El este în vîrstă de 22 ani (1,74 m — 67 kg). La J,O. de la Montreal, s-a clasat pe locul 4, iar la campionatele mondiale de la Strasbourg (1978) a ocupat locul 3. Noul campion al lumii este șțudent tn orașul Leningrad’ și face parte. din clubul sportiv Dinamo.Pe locurile următoare s-au clasat Kurt Thomas (S.U.A.) — 117,975puncte — medalie de argint, și Aleksandr Tkacev (U.R.S.S.) — 117,475 puncte — medalie de bronz. în continuare, clasamentul se prezintă
Azi, în „Cupa României" la fotbalAstăzi au loc meciurile „16“-imilor „Cupei României" la fotbal, în care intră în joc și cele 18 echipe din divizia A. Alături de acestea, s-au calificat 7 echipe din diviza B, 6 din divizia C și o reprezentantă a campionatelor județene, echipa Flacăra Horezu.Jocurile încep la ora 13, după următorul program : Metalul Oțelul Roșu — „Poli" Timișoara ; Utilajul Făgăraș Sportul studențesc ; Cristalul Dorohoi — Jiul ; Unirea Dej — S. C. Bacău : Minerul Comănești — „U“ Cluj-Napoca ; Victoria Călan —

CronicaLa invitația C.C. al P.C.R., o delegație de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Andrzej Czyz, adjunct al șefului Secției muncă ideologică și educație a C.C. al P.M.U.P., a efectuat, între 4 și 8 decembrie 1979, o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Delegația a avut convorbiri la Secția propagandă a C.C. al P.C.R., Comitetul județean Buzău ai P.C.R., Academia „Ștefan Gheorghiu" și Sectorul 3 București al P.C.R. Oaspeții au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și municipiul Buzău.In cursul șederii în țara noastră, delegația a fost primită de tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată în-
Elanul revoluționar

(Urmare din pag. I)se cuvine drămuită cu chibzuială și eficiență. Această stare de spirit generală, de entuziasm in muncă, această adevărată forță de șoc se cuvine pusă din plin in valoare, astfel canalizată incit să ducă la obținerea unor rezultate de prestigiu în industrie și agricultură, pe șantierele de investiții și în creația spirituală, la fiecare loc de muncă. Această, amplă stare de spirit, de vitală tinerețe a eforturilor noastre, generată de Congresul al XII-lea, are prilejul să afirme, mai puternic, inițiativa, suflul înnoitor. Trepidantele ritmuri ale dezvoltării, pe care noi înșine ni le impunem, cer o hotârită luptă cu' inerția, pentru forțarea porților progresului social. Cer înlăturarea stărilor de automulțu- mire, de rutină, un efort continuu de autodepășire.„Comunismul nu se poate construi fără muncă", se pronunța răspicat secretarul general al partidului. Munca bărbătească, înflăcărată a tuturor — iată temelia progresului multilateral atît de vibrant

astfel : 4. Vladimir Markelov(U.R.S.S.) — 117,275 puncte ; 5. Bart Conner (S.U.A.) — 117,025 puncte ; 6. Roland Bruckner (R. D. Germană) — 117,000 puncte ; 7. Koji Gushiken (Japonia) — 116,775 puncte ; 8. Sto- ian Delcev (Bulgaria) — 116,525puncte ; 9—10. James Hartung(S.U.A.1) șl Hirojl Kajiyana (Japonia) cu cite 116,450 puncte etc. Gim- naștii români au ocupat următoarele Jocuri : 23. Dan Grecu 114,650 ; 26. Kuft' Szillfer 4— 114,275 ; 30. Ăure- lisn GeorgeșCU 113,650 puncte.’ÎAstă’zi* diftliribață’ va fi cunoscută campioana mondială absolută. Pentru titlul suprem se întrec 36 de gimnaste, printre care se află și sportivele românce Melita Riihn, Emilia Eberle și Rodica Dunca.
Politehnica Iași ; Flacăra Horezu — C. S. Tîrgoviște ; Gloria Bistrița — F. C. Baia Mare ; Petrolul Ploiești — F. C. Argeș ; Rulmentul Alexandria — F.C.M. Galați ; Metalul București — F. C. Scornicești (stadionul Metalul) ; Rapid București — Dinamo București (stadionul „23 August"); F. C, Bihor — Chimia Rm. Vîlcea ; Cimentul Medgidia — A.S.A. Tg. Mureș ; Gloria Buzău — Steaua (se dispută la Brașov).Partida Olimpia Satu Mare — Universitatea Craiova a fost aminată.

zilei
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășa Emilia Sonea, adjunct al șefului Secției propagandă a C.C. al P.C.R.A fost prezent, de asemenea, Jerzy Kusiak, ambasadorul R.P. Polone la București.

★în perioada 5—8 decembrie, la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat țara o delegație a Consiliului păcii din R. P. Ungară, condusă de dr. Bela Kovâcs, secretar general al consiliului.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au avut întrevederi la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, la Institutul de științe politice și de studiere a problemei naționale, la Consiliul județean Ialomița al F.U.S. și au vizitat obiective economice și sociale din București și județul Ialomița.

înfățișată la Congresul partidului. E de datoria comunistului de a se afla, ca întotdeauna, în primele rînduri ale acestei opere, de a înflăcăra pe cei din jur prin dăruirea sa. El se cuvine să fie mai ales acum ceea ce de atîtea ori a dovedit cu prisosință: omul care iradiază dinamism, care prin e- xemplul său ridică ștacheta generală de muncă, de abnegație și elan revoluționar.Pe masa de lucru a țării se află programele îndrăznețe ale devenirii noastre comuniste. Sînt programe de durată care au declanșat firesc elanul revoluționar al tuturor constructorilor socialismului. Entuziasm alimentat tocmai de mîndria tonică pentru marile realizări obținute, entuziasta generat de luminoasele perspective ale dezvoltării patriei socialiste. Elanul revoluționar al națiunii, izvorul nesecat al faptelor noastre de azi și de mîine, în slujba idealului suprem, comunismul — iată imperativul major al acestei etape istorice așezate sub aura generoaselor idei ale Congresului al XII-lea al partidului.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Sub titlul „Stabilitatea — cheia spre succese", ziarul „Soviețski sport" publică un comentariu pe marginea campionatelor mondiale de gimnastică, în care se arată : „Sportivele din România au cucerit, pentru prima oară în istoria gimnasticii, medaliile de aur pe echipe la campionatele mondiale. Echipei sovietice, care la șapte campionate, a cedat o singură dată (în anul 1966) întîietatea gimnastelor cehoslovace, i s-au conferit medaliile de argint".în corespondența „Surprize și premii", trimisul special al ziarului „Komsomolskaia Pravda" relatează: Nadia Comăneci a apărut în arenă acompaniată de aplauzele furtunoase ale spectatorilor. Arbitrii i-au acordat o notă ridicată pentru evoluția ei la bîrnă — 9,95 puncte (...). însă, mai departe, echipa română a concurat fără lidera sa, suferindă. Cu atît mai mult, concurentele princi-
HANDBALSîmbătă, la Palatul sporturilor din Capitală, în meci retur pentru competiția feminină de handbal „Cupa Cupelor", echipa Confecția București a învins cu scorul de 25—4

t V
PROGRAMUL 1

8.45 Gimnastica la domiciliu.
9,00 Tot înainte I
9,25 șoimii patriei. Cum >ă fac o faptă 

bună ’ !
8,35 Film serial pentru copil : Dick 

Turpin. Episodul S.
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Fotbal : Rapid — Dinamo
15,00 Film serial : „Timpuri grele". E- 

plsodul 3.
15.50 Telesport. (C.M. de gimnastică).
17.50 Cutezători spre viitor.
19,00 Telejurnal • Se înfăptuiesc măsu

rile de creștere a rolului Frontului 
Unității Socialiste.

19.25 Varietăți cu public.
20.10 Film artistic: „învățătorul din Vi- 

gevano". Premieră TV. Producție • 
a studiourilor italiene.

21.40 Telejurnal • Sport.
PROGRAMUL 2

8,45 Muzică populară.
9,15 Teleșcoală.

10,00 Concert educativ.
13,00 Album duminical.
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama.
19.55 Arii din operete șt canțonete.
20.40 Spre continentul alb — documen

tar, Producție a studiourilor en
gleze.

21.10 Muzică șl poezie contemporană 
românească.

21.40 Telejurnal • Sport.

LUNI, 10 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune tn limba maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19,20 Revista economică TV.
19.45 Campionatele mondiale de gimnas

tică, Finalele feminine p’e aparate. 
Transmisiune de la Fort Worth 
(S.U.A.).

20,15 Prim plan.
20.40 Roman-foileton: Cei din Moga- 

dor. Episodul 12.
21.35 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
16,00 Colocvii ale tineretului.
16.30 Frumusețile țării: Peștera vtntu- 

lui.
16.45 Varietăți muzical-dlstractlve.
17.35 Muzică populară
17.55 Teleenciclopedia (reluare).
18.25 Anunțuri și muzică.
18.35 Murano. Sticlarii de ieri și de azi.
18,50 1001 dș seri.
19,00 Telejurnal • Calitatea muncii de 

fiecare zi — răspunsul nostru la 
chemările Congresului.

19,20 De la A la... infinit (selecțluni).
20.10 Un fapt văzut de aproape. Repor- 

taj.
20.30 Seară de operă: „M-me Butter

fly" de Giacomo Puccini — par
tea I.

21.35 Telejurnal.

pale ale gimnastelor sovietice au reușit să confirme un înalt nivel de măiestrie. Echipa României a evoluat foarte constant, cu note foarte bune, la paralele și la bîrnă...".Ziarul „Trud", în corespondența trimisului special Intitulată „Argint — gimnastelor noastre", notează, între altele : ^Echipa română a de- !■ marat strălucit,» încă de la primul ! apărat, și ■ aceasta »a £<w*t suficient pentru a depăși echipa noastră. Valoarea incontestabilă a liderei României la bîrnă, programul oferit de ea au fost unele din momentele cele mai memorabile ale acestei seri...", în finalul corespondenței, ziarul mai remarcă faptul că „echipa română s-a prezentat excelent" la campionatele mondiale de gimnastică.într-o rubrică de sport, cotidianul de mare tiraj „Izvestia" și-a inserat comentariul sub titlul „Echipa României în frunte".
(11—1) formația austriacă Admira Viena. învingătoare și în primul joc (15—6) handbalistele românce s-au calificat pentru turul trei al Întrecerii.

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

Activitate susținută 
pentru îndeplinirea 

hotărîrilor Congresului 
ai XII-leaSăptămîna care se încheie a pus în evidență, prin nenumărate fapte, inițiative și acțiuni ale colectivelor de oameni ai muncii, elanul și hotărîrea cu care pretutindeni în țară s-a trecut la înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.Este bine cunoscut că unul din o- biectivele fundamentale stabilite de Congres pentru următorul plan cincinal îl constituie trecerea la o calitate nouă, superioară în întreaga activitate economică — prin ridicarea considerabilă a nivelului eficienței economice în absolut toate domeniile, prin gospodărirea cu maximă grijă a resurselor materiale și financiare. Sub incidența acestui înalt imperativ s-a desfășurat la Complexul ex- pozițional din Piața Scînteii dialogul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cadre de conducere și specialiști din toate ramurile de bază ale industriei privind înfăptuirea programului de tipizare in construcții, corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane, ale noii etape de dezvoltare a societății noastre. în fața exponatelor reunite în cadrul unei ample expoziții, secretarul general al partidului a examinat pe larg, în spiritul profundei exigente care îl caracterizează. realizările obținute. într-o primă etapă, la scara întregii economii, în aplicarea unor soluții constructive și tehnologice superioare, menite să asigure valorificarea mai eficientă a materiilor prime, materialelor și energiei, reducerea continuă a consumului de metal, ciment și al altor materiale, folosirea deplină a capacităților de producție, creșterea calității și productivității muncii în activitatea de construcții, promovarea 

susținută a progresului tehnlco-știin- țific, precum și dimensionarea optimă a volumelor și suprafețelor de construcție. Relevînd eforturile depuse de ministere, centrale, institute de cercetare și proiectare, de specialiști în domeniul tipizării construcțiilor industriale, edilitare, social- culturale, în economisirea materialelor de construcții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se acționeze în continuare cu neslăbită energie pentru a identifica soluții cît mai simple, care să permită realizarea în condiții de maximă eficiență și de calitate a tuturor construcțiilor industriale șl social-culturale. Revelatoriu pentru promptitudinea cu care se urmărește aplicarea hotărîrilor Congresului al XII-lea este și faptul că s-a prevăzut ca definitivarea măsurilor de îmbunătățire a proiectelor tip examinate de secretarul general al partidului să se încheie în cel mai scurt timp posibil, pentru a putea fi aplicate începind chiar din prima lună a anului 1980.
Pe calea dezvoltării 

continue a democrației 
socialisteVasta acțiune care a început în cursul acestei săptămîni în întreaga țară — înscrierea de membri individuali și constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste — constituie de .asemenea o expresie elocventă a consecvenței cu care se acționează pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului. Este vorba de materializarea obiectivului înscris în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind continua dezvoltare a democrației noastre socialiste, asigurarea tuturor condițiilor organizatorice pentru participarea deplină și nemijlocită a tuturor cetățenilor tării, a întregului nostru popor la conducerea vieții economico- sociale.

Potrivit propunerilor formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu tncă înaintea Congresului partidului, noua structură a Frontului Unității Socialiste, cu ramificații atît în profil teritorial — in sate, orașe și cartiere, cît și pe domenii de activitate — în întreprinderi și unități social-culturale asigură lărgirea considerabilă a sferei de cuprindere a întregului popor în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, creează cadrul politic pentru participarea directă, nemijlocită, personală a tuturor membrilor societății la dezbaterea problemelor politice, economice și sociale, la stabilirea deciziilor ce angajează prezentul și viitorul țării.Știrile sosite din toate colturile țării relevă satisfacția cu care au primit cele mai diverse pături sociale noile măsuri privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața politică a tării, fiind semnificativă în acest sens depunerea masivă de cereri pentru intrarea în rîn- dul organizațiilor proprii ale acestuia. Odată în plus s-a manifestat cu acest prilej deplina adeziune a întregului popor la politica internă și externă a partidului, unitatea sa de nezdruncinat în Jurul Partidului Comunist Român. Poporul român are deplina convingere că, strîngîn- du-și și mai mult rîndurile în jurul partidului comunist, își va putea desfășura cu succes activitatea constructivă, va înainta sigur spre împlinirea aspirațiilor lui, își va putea apăra și dezvolta marile sale cuceriri revoluționare, care li asigură o viată nouă, prosperă. într-o țară liberă și independentă.Intensa activitate politică a maselor de oameni ai muncii s-a împletit strîns, în săptămîna ce se încheie, cu eforturile pe frontul producției materiale. Intrarea în ultima lună a celui de-al patrulea an al actualului cincinal a declanșat energii sporite în toate colectivele muncitorești pentru a încheia bilanțul anual cu rezultate cît mai bune în toate domeniile activității economice. în centrul atenției s-au aflat deopotrivă realizarea exemplară a producției fizice și a producției nete, realizarea obiectivelor de investiții, lichidarea oricăror restanțe, creșterea mai accentuată a eficientei economice cu deosebire prin utilizarea gospodărească a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, sporirea productivității muncii, folosirea cu indici superiori a tuturor capacităților de producție.îndeplinirea exemplară a sarcinilor 

pe acest an are o însemnătate excepțională, deoarece astfel se creează condițiile în vederea unui start cît mai bun al producției în 1980, ultimul an al cincinalului, care va mar-Ț ca trecerea efectivă spre realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea.
Participare activă 

la soluționarea 
marilor probleme 

ale contemporaneitățiiExpresie a hotărîrii ferme cu care , s-a trecut la transpunerea în viață a orientărilor fundamentale stabilite de Congresul al XII-lea al P.C.R. în domeniul politicii externe, în cursul săptămînii care se încheie România a întreprins noi acțiuni și inițiative spre dezvoltarea colaborării internaționale și soluționarea, in interesul progresului și păcii, a problemelor complexe cu care este confruntată omenirea.Astfel, convorbirile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., președintele republicii, le-a avut cu vicepreședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., K. F. Katușev, cu delegația Comitetului administrativ al orașului Phenian au pus în evidență preocuparea statornică a României socialiste de a adînci relațiile de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, In interesul reciproc, precum și al cauzei generale a socialismului și păcii.Atenția și importanța acordată de țara noastră Organizației Națiunilor Unite, preocuparea constantă pentru creșterea rolului el în întreaga viată internațională și-au găsit expresie în intensa și rodnica activitate desfășurată in cadrul sesiunii actuale a Adunării Generale. Astfel, în Comitetul Politic a fost aprobată rezoluția, prezentată de România la punctul privind „Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state", punct înscris pe ordinea de zi din inițiativa tării noastre. în cadrul dezbaterilor, s-a subliniat semnificația și oportunitatea acestei inițiative, în actualele împrejurări internaționale, relevîndu-se că țara noastră era abilitată să facă o asemenea propunere, dat fiind „presti
giul binemeritat pe care și l-a cîști
gat prin eforturile consacrate rezol
vării prin tratative a problemelor li

tigioase" — după cum s-a exprimat unul din delegați.Tot în această săptămîna, Comitetul Politic a adoptat prin consens o altă rezoluție inițiată de România în problema dezvoltării și întăririi principiului bunei vecinătăți dintre state. Această nouă propunere, care se înscrie în contextul preocupărilor constante ale României pentru așezarea fermă a relațiilor dintre state pe temelia principiilor dreptului internațional, dă expresie convingerii că aceste principii trebuie să-și găsească deplină aplicabilitate, în primul rînd între țări vecine — aceasta avînd o mare importanță pentru prevenirea situațiilor conflictuale șl întărirea securității generale.De asemenea, România a avansat la Națiunile Unite, în Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale, rezoluția adoptată prin consens, intitulată „Dreptul Ia educație", știut fiind că asigurarea condițiilor pentru ca tinerii, toți cetățenii să se bucure de binefacerile în- vățămîntului, științei și culturii, de posibilitatea de a efectua o muncă utilă societății reprezintă un drept fundamental al omului — în această propunere evidențiindu-se pregnant adevăratul umanism al politicii promovate de P.C.R.
In sprijinul consolidării 

păcii și securitățiiCronica săptămînii consemnează ca un moment remarcabil ședința de la Berlin a Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, la care a participat și ministrul de externe al Republicii Socialiste România. în centrul discuțiilor s-a situat problema dezangajării militare pe continentul european, problemă căreia — după cum se știe — România îi acordă o mare însemnătate, considerînd că fără realizarea unor progrese în această direcție nu poate fi vorba de destindere și ’ securitate în Europa și în lume. Adresînd țărilor membre ale N.A.T.O. apelul de a nu întreprinde acțiuni care, sti- mulînd cursa înarmărilor, ar complica și mai mult situația pe continent, reuniunea de la Berlin a relevat ideea — permanent evidențiată de țara noastră — că echilibrul de forțe nu trebuie realizat pe calea intensificării cursei înarmărilor, ci 

prin trecerea ia măsuri concrete de dezarmare, Îndeosebi de dezarmare nucleară.în acest spirit, comunicatul dat publicității conține un șir de propuneri concrete și valoroase pentru adîncirea securității și cooperării in Europa. O serie de considerente judi-- cioase sînt formulate în sprijinul inițiativei de a se ajunge la o înțelegere cu celelalte state interesate privind convocarea unei conferințe de dezangajare militară și dezarmare în Europa. Sînt avansate, de asemenea, propuneri de măsuri menite să ducă la întărirea încrederii între state, inclusiv reafirmarea propunerii referitoare la desființarea simultană a blocurilor militare. Exprimindu-se convingerea că pregătirea temeinică a reuniunii de la Madrid a reprezentanților statelor participante la Conferință pentru securitate și cooperare în Europa, desfășurarea el într-o atmosferă de lucru, constructivă ar permite să se realizeze un considerabil pas înainte în traducerea in viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, participants au formulat o serie de sugestii concrete privind modul de începere a consultărilor, identificarea problemelor în a căror soluționare sînt interesate toate țările.Pentru opinia publică din țara noastră este, desigur, un motiv de satisfacție faptul că în hotărîrile asupra cărora s-a convenit la Berlin se regăsesc numeroase idei și propuneri avansate de mai mult timp de țara noastră și pentru a căror promovare ea militează consecvent.Esențial este să se meargă efectiv pe calea dialogului, să nu se întreprindă nimic de natură să-l stînje- nească sau să-1 împiedice, să se facă totul pentru realizarea de progrese pe calea destinderii, înțelegerii, colaborării internaționale — aceasta corespunzind intereselor tuturor popoarelor europene și ale întregii lumi.în actuhlele condiții ale vieții internaționale sînt necesare mai mult ca oricînd eforturi deosebite pentru salvgardarea păcii, pentru consolidarea cursului spre destindere, mai ales avînd în vedere climatul de încordare, fenomenele de creștere a tensiunii în diferite zone ale globului, în legătură cu aceasta, a reținut atenția ședința Consiliului de Securitate, care a dezbătut situația de încordare la care s-a ajuns în relațiile dintre S.U.A. și Iran ca urmare a deținerii personalului ambasadei americane din Teheran. Rezoluția adoptată sub

liniază obligația statelor de a reglementa disputele lor internationals prin mijloace pașnice, astfel incit să nu fie puse în pericol pacea și securitatea internațională, reafirmîndu-se, totodată, obligativitatea de a se respecta Inviolabilitatea personalului diplomatic.Fără îndoială că aceasta constituie o poziție justă, constructivă, care corespunde intereselor părților în cauză, cerințelor generale ale păcii șl destinderii.
Acord în problema 

rhodesianăîn urma unor îndelungate tratative, la Conferința de la Londra s-a realizat un acord între toate părțile pentru soluționarea problemei rhodesi- ene Prin aceasta se realizează anularea actului prin care a fost proclamată in mod unilateral, în 1965, „independența" Rhodesiei și s-a perpetuat menținerea la putere a regimului rasist, deschizîndu-se perspectiva obținerii unei independențe reale, care să asigure efectiv accesul la conducere al populației africane majoritare.încheierea cu succes a negocierilor de la Londra evidențiază o dată mai mult faptul că probleme litigioase, oricit de complicate ar fi ele, pot să fie soluționate la masa tratativelor dacă se manifestă dorința de înțelegere, spirit de receptivitate și se iau în considerare interesele tuturor părților.Acordul încheiat la Londra constituie, fără îndoială, un Important succes al poporului Zimbabwe, al organizațiilor sale reprezentative reunite în Frontul Patriotic, al forțelor progresiste care au sprijinit mișcarea de eliberare din Rhodesia.România socialistă, aflîndu-se In primele rînduri ale acestor forte, a militat și militează consecvent pentru afirmarea dreptului la autodeterminare al tuturor popoarelor care luptă pentru libertate și independență națională, pentru Împlinirea năzuințelor de pace, progres și bunăstare ale tuturor națiunilor — poziția principială a tării noastre pe arena internațională aducîndu-i, așa cum o demonstrează și evenimentele ultimei săptămîni, un binemeritat prestigiu.
Ioan ERHAN
Petre STANCESCU



NAȚIUNILE UNITE: ADOPTAREA PRIN CONSENS A UNEI NOI

Șl IMPORTANTE REZOLUȚII INIȚIATE DE ROMANIA

„Dezvoltarea și consolidarea bunei 
vecinătăți între state11

• FINLANDA este interesată în adîncirea 
procesului de destindere

Ambasadorul României in Kenya 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat prin consens o nouă rezoluție de o deosebită 
importanți, inițiată de România, privind dezvoltarea fi consolidarea bunei 
vecinătăți intre state.Rezoluția, căreia 1 s-au alăturat, în calitate de coautoare, delegațiile altor 19 țâri din toate regiunile geografice, dă o puternică și elocventă expresie politicii de pace și colaborare a României socialiste, concepției și activității constante a președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate așezării raporturilor dintre state pe baza principiilor de drept internațional, statornicirii unui climat de încredere și colaborare între națiuni, care să asigure pacea și securitatea internațională.Comitetul Politic a pornit de la faptul că principiul bunei vecinătăți, acceptat de toate statele șl înscris în numeroase instrumente internaționale de cea mai mare importanță, inclusiv în Carta O.N.U., este vital pentru întărirea păcii șl securității internaționale, pentru progresul fiecărui stat.Rezoluția adoptată stabilește că buna vecinătate este conformă cu scopurile Națiunilor Unite și se întemeiază pe respectarea strictă a principiilor dreptului internațional — independența, suveranitatea națională, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, nefolosirea forței și a amenințării cu forța în relațiile dintre state, precum și pe res-

pingerea oricăror acte care încearcă să stabilească zone de influență sau dominație. Rezoluția subliniază că, între țările vecine, posibilitățile de cooperare în avantajul reciproc sînt deosebit de mari și că această cooperare trebuie încurajată și promovată, întrucît ea are o influență pozitivă asupra relațiilor internaționale în ansamblul lor. De asemenea, ea apreciază că generalizarea îndelungatei practici pozitive a țărilor care au relații de bună vecinătate, precum și a normelor specifice ale principiului bunei vecinătăți va fi de natură să ducă la prevenirea situațiilor con- flictuale, la întărirea încrederii între state, îndeosebi vecine, la dezvoltarea relațiilor prietenești și de colaborare între state.Se evidențiază în continuare faptul că marile schimbări de natură politică, economică și socială, ca și progresele științei și tehnologiei care au avut Ioc in lume au dus la dezvoltarea interdependenței înțre națiuni, au dat noi dimensiuni bunei vecinătăți și fac necesară dezvoltarea ei în continuare și aplicarea el in conduita statelor în toate domeniile.Pornind de la aceste considerații, documentul relevă necesitatea examinării în continuare a bunei veci-

nătăți în scopul întăririi și dezvoltării conținutului său, precum și a căilor și modalităților de creștere a eficienței ei.în acest scop, rezoluția Invită statele să comunice secretarului general al O.N.U. părerile șl propunerile lor referitoare Ia conținutul principiului bunei vecinătăți și la modalitățile și căile de consolidare a acestuia și cere secretarului general să întocmească un raport special asupra a- cestei probleme. Dată fiind importanța subiectului tratat de rezoluția inițiată de țara noastră, Adunarea Generală a decis să examineze in continuare această problemă și să înscrie un punct distinct pe ordinea de zi a celei de-a 36-a sesiuni a Adunării Generale, intitulat „Dezvoltarea și consolidarea bunei vecinătăți între state".Cu ocazia adoptării acestei rezoluții, o serie de delegații au dat o înaltă apreciere inițiativei României, care răspunde pe deplin spiritului constructiv de largă colaborare ce caracterizează întreaga politică externă a țării noastre. S-a exprimat speranța că adoptarea proiectului de rezoluție propus de România este de natură să inaugureze un proces de clarificare și dezvoltare a conținutului politic și juridic al unuia dintre principiile de bază ale relațiilor internaționale care O.N.U.ce un rol

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului suedez „Svenska Dagbladet", primul ministru al Finlandei, Mauno Koivisto, a relevat că realizarea planului N.A.T.O. de amplasare în Europa occidentală a unor noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune ar provoca o nouă escaladare a cursei

înarmărilor și o înrăutățire a situației din nordul Europei.Finlanda este interesată în adîn- cirea procesului de destindere a încordării și înfrînarea cursei înarmărilor, a subliniat Mauno Koivisto, și năzuiește ca situația pe continentul european să continue să fie stabilă.
• SUEDIA : Critici în parlament Ia adresa 

planurilor N.A.T.O.STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Ministrul de externe al Suediei, Ola Ullsten, a formulat, în parlamenta critici la adresa planurilor N.A.T.O. de amplasare în Europa a noi tipuri de rachete nucleare. El a declarat că înfăptuirea acestor planuri va intensifica cursa înarmărilor. Această problemă, a subliniat Ola Ullsten, privește nu numai țările membre ale

N.A.T.O., ci și Suedia. El s-a pronunțat pentru tratative în legătură cu tipurile de arme nucleare care nu sint cuprinse în actualele negocieri privind limitarea înarmărilor. Suedia — a relevat Ola Ullsten — este gata să sprijine orice inițiativă realistă privind controlul armamentelor și dezarmării.
ANKARA
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ANKARA 8 ministru turc, calificat
Program de măsuri

al noului guvern turc

NAIROBI 8 (Agerpres). — Daniel Arap Moi, președintele Republicii Kenya, l-a primit pe noul ambasador al Republicii Socialiste România la Nairobi, Alexandru Calomfirescu, care șl-a prezentat scrisorile de acreditare.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost transmis președintelui Kenyei un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de sănătate, iar poporului kenyan urări de noi succese pe calea dezvoltării sale economico-sociale.

Mulțumind călduros, președintele Kenyei a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu expresia înaltei sale considerații, urări de sănătate, iar poporului român — felicitări pentru marile succese obținute în dezvoltarea multilaterală a țării.In timpul convorbirii, care a urmat, a fost exprimată dorința comună de a se acționa, în continuare, pentru extinderea și diversificarea relațiilor de cooperare bilaterală pe multiple planuri.
Pentru exploatarea rațională a potențialului 

energetic ai planetei

Acord privind necesitatea respectării 
drepturilorComitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat un acord privind necesitatea respectării drepturilor femeilor. Comitetul a recomandat Adunării Generale să adopte acest document, intitulat „Convenție asupra eliminării tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor" și să-l pună la dispoziția celor 152 de membri ai O.N.U., pentru a-1 semna și ratifica.Documentul — rezultat al dezbaterilor și rezoluțiilor adoptate de Conferința mondială pentru drepturile femeilor, ținută în 1975 la Ciudad de Mexico — apreciază discriminarea împotriva femeilor drept „incompatibilă cu demnitatea umană bunăstarea societății". El cere statelor să acționeze pentru

femeilorrarea unor drepturi egale pentru bărbați și femei, în toate domeniile de activitate, în toate sferele vieții economice, culturale, politice și sociale.

și cu tuturor asigu-

★Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens o rezoluție care subliniază că conservarea mediului marin constituie un obiectiv fundamental pentru omenire. Intre altele, documentul se pronunță pentru accelerarea activității organismelor internaționale însărcinate cu prevenirea poluării, pentru respectarea obligațiilor decurgînd din Convenția din 1954 privind prevenirea poluării și pentru ratificarea de către toate statele a documentelor internaționale ce au drept scop protejarea mărilor și oceanelor.
Dezbaterile în problema NamibieiIn Adunarea Generală a O.N.U. au continuat dezbaterile asupra problemei namibiene, punct al agendei sale la care au fost supuse cinci proiecte de rezoluții.Delegatul Republicii Populare Chineze, Chen Chu, a subliniat imperativul adoptării de măsuri de către comunitatea internațională pentru a obliga Republica Sud-Africană să se conforme prevederilor rezoluțiilor O.N.U. care cer organizarea de alegeri libere și independente In Naml-

bla. Sprijinirea și acoperirea acțiunilor rasiștilor sud-africani nu vor face decît să le sporească aroganța, să crească tulburarea în regiune — a spus delegatul chinez.Delegatul Indiei, Shanti Sadiq All, a condamnat manevrele regimului rasist de la Pretoria pentru menținerea ocupației sale ilegale în Namibia, precum și sprijinul pe care îl acordă acestui regim „unele țări care continuă să aibă mari interese politice și economice în Africa de Sud".
BRAZILIA

BRASILIA 8 (Agerpres). — Intr-un discurs pronunțat, la Brasilia, președintele țării, Joao Baptista de Figueiredo, a anunțat o serie de măsuri vizînd însănătoșirea situației economice a țării. Intre altele, el a arătat că prioritatea principală in politica economică actuală a guvernului este lupta Împotriva inflației, a cărei rată este estimată în anul acesta la 70—80 la sută, și a anunțat că moneda națională va fi devalorizată suplimentar, fără ca aceasta să afecteze programul privind mini-devalorizarea suc-

cesivă a „cruzeiro“-ulul. Șeful statului brazilian a menționat, totodată, că exporturile vor fi stimulate și că subvențiile statului In agricultură vor fi direcționate cu precădere spre regiunile țării afectate de intemperii, respectiv nordul și nord-estul Braziliei. El a informat, de asemenea, că in politica guvernamentală privind prospectarea și exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi vor fi operate semnificative schimbări, ca și în programul guvernamental de valorificare a resurselor alternative de energie.

contemporane, proces in poate și trebuie să joa- hotăritor.

(Agerpres). — Primul Suleyman Demirel, a guvernul său un „cabinet de urgență", care trebuie să rezolve probleme serioase — transmite agenția Anatolia. In prima conferință de presă ținută după obținerea, la 25 noiembrie, a votului de învestitură în parlament, Demirel a prezentat un program de măsuri în domeniile politic, economic, monetar și social vi-

zînd Intre urgentarea tea deplină a întreprinderilor industriale, ameliorarea situației păturilor defavorizate și combaterea violenței politice. Toate aceste acțiuni urmează a începe a fi aplicate în primele 100 de zile de guvernare — a precizat Suleyman Demirel. Conferința de presă a fost consacrată problemelor de politică internă.

altele : stoparea inflației, funcționării la capacita-

GENȚIILE DE PRESĂ

OTTAWA 8 (Agerpres).' — La Montreal s-au încheiat lucrările unui seminar pe probleme energetice, organizat sub auspiciile Institutului O.N.U. pentru calificare și cercetare. Timp de două săptămîni, peste 400 de delegați din 93 de țări au analizat diverse soluții tehnice și economice capabile să contribuie la economisirea resurselor energetice, precum și la creșterea gradului de dezvoltare și utilizare a unor noi surse de energie, corespunzător condițiilor de care dispune fiecare țară și regiune a globului.Participanții, menționează agenția U.P.I., au subliniat în cadrul dezbaterilor că potențialul energetic al planetei este considerabil, dar că, în prezent, se pune cu acuitate problema unei reorientări a exploatării sale, astfel încît accentul să nu mai fie pus pe petrol în exclusivitate. S-a relevat, de asemenea, necesitatea ca țările în curs de dezvoltare să se bucure de facilități atît tehnologice cît și financiare, pentru a face față problemelor energetice care le creează acestora dificultăți sporite, comparativ cu statele industrializate.In final, a fost adoptat un docu

ment care va servi ca bază pentru lucrările unei conferințe O.N.U. consacrată resurselor energetice șl preconizată să aibă loc în anul 1981.
Acțiuni greviste 

in Belgia și JaponiaBELGIA — Transporturile, băncile și marile magazine au fost paralizate vineri de greva generală de 24 de ore declanșată la chemarea principalelor centrale sindicale belgiene. în sprijinul cererilor de îmbunătățire a nivelului de trai și pentru a atrage atenția autorităților asupra faptului că programul de austeritate afectează îndeosebi pe oamenii muncii.JAPONIA — Personalul navigant al companiei de transport aerian „Japan Air Lines" (J.A.L.) a prelur git cu Încă 24 de ore greva decla. șată vineri în sprijinul revendicării referitoare la îmbunătățirea cc‘ dițiilor de viață ș.i de muncă și a sistemului de pensionare.
pe scurt

LA MOSCOVA a avut loc ședința a 13-a a Consiliului organizației internaționale de colaborare economică și tehnico-științifică In domeniul industriei electrotehnice Interelectro. Consiliul a examinat probleme de colaborare multilaterală, îndeosebi stadiul lucrărilor de prelungire a convențiilor în vigoare, de specializare și cooperare în producție, de pregătire a unor noi astfel de convenții și de convenire/între țările membre ale organizației Interelectro, a livrărilor reciproce de produse electrotehnice pe perioada 1981—1985 în scopul finalizării acestei acțiuni în termen util. Ședința consiliului s-a desfășurat intr-o atmosferă de lucru, tovărășească.GREVE DE PROTEST ÎMPOTRIVA TERORISMULUI. La Roma și în regiunea capitalei italiene s-au desfășurat vineri greve de cite o oră, la sfîrșitul fiecărei ture de muncă, in semn de protest împotriva ’ ' . .................................vele au derației centrale C.G.I.L.,
actelor de terorism. Gre- avut loc la chemarea Fe- unitare a celor trei mari sindicale italiene — C.I.S.L. și U.I.L.PROTOCOL. La Belgrad a fost semnat vineri un protocol privitor la schimburile de mărfuri și servicii pe anul 1980, între R.S.F. Iugoslavia și R. P. Polonă. Potrivit agenției Taniug, prevede o creștere schimburilor comerciale cu 20 la sută față în acest an.

APEL ADRESAT GUVERNULUI DE LA SANTIAGO DE CHILE. „Grupul celor 24“ de juriști și personalități politice chiliene care a redactat „Proiectul unei constituții politico-democratice" a dat publicității la Vina del Mar, in Chile, un apel adresat autorităților guvernamentale de la Santiago de Chile, chemînd la „revenirea la democrație în Chile, ca bază pentru realizarea unității naționale și păcii interne" — relatează agenția I.P.S.

L8

documentul a volumului peste de cele efectuateO REUNIUNE AGRICULTURII MEMBRE ALE C.E.E. ... ____luni la Bruxelles. Cu acest prilej, precizează agenția Reuter, ministrul britanic de resort, Peter Walker, va cere colegilor săi să accepte o devalorizare a „lirei verzi" în vederea sporirii veniturilor fermierilor englezi.

A MINIȘTRILOR DIN TARILE va începe

GUVERNUL BRITANIC și-a a- nunțat intenția de a concedia 40 000 de funcționari publici în următoarele luni, în cadrul programului său de reducere a cheltuielilor publice. Cabinetul conservator a suprimat deja, în cadrul acestui program, 20 000 de locuri de muncă.

VIZITA LA VIENTIANE. S-a încheiat vizita oficială de prietenie efectuată în R.D.P. Laos de delegația de partid și guvernamentală a R. P. Mongole, condusă de Jambin Batmunh, președintele 'Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M. In cursul vizitei — transmite agenția T.A.S.S. — a fost semnat Tratatul de prietenie și Laos și rată de
MARI _ ____

NIU DESCOPERITE 1N GRECIA. 
In discursul rostit in cadrul reu
niunii anuale a Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), delegatul grec a anunțat 
că, după nouă ani de explorări sis
tematice fi intensive. în nordul 
Greciei au fost descoperite impor
tante zăcăminte de uraniu.DECLARAȚIE. „Venezuela se pronunță pentru revenirea la un sistem unic de prețuri în cadrul Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) — a declarat, potrivit agenției France ministrul venezuelean al Humberto Calderon, reîntors cent dintr-un turneu prin producătoare tul Mijlociu

Inutile „retușuri"

SECRETARUL GENERAL ,AL P. 
pronunțat, intr-o declarație făcută la

cooperare dintre R. P. Mongolă, cu 25 de ani.
zăcăminte de

de petrol și Africa.
C. PERUAN, Jorge del 

Lima, pentru un dialog,

R.D.P. o du-
URA-

Presse, energiei, Testatele din Orien-
Prado, s-a 
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bianță democratică, intre autoritățile guvernamentale fi partidele politice 
din țară — transmite agenția Prensa Latina. El a precizat că P. C. Peruan 
nu a respins niciodată dialogul cu guvernul sau cu alte forțe politice din 
țară, inclusiv in privința alegerilor prezidențiale fi parlamentare de anul 
viitor, cu condiția ca să fie respectată și făcută cunoscută, in mod public, 
poziția exprimată de comuniștii peruani in problemele abordate.

Un deziderat al umanității: oprirea cursei 
înarmărilor, înfăptuirea dezarmării (li)

- Opinii ale participanților la masa rotundă de la București -După cum 5-a anunțat, la începutul acestei săptămîni, capitala țării noastre a găzduit lucrările mesei rotunde cu tema : „IMPERATIVELE DEZARMĂRII IN CONDIȚIILE ACTUALE. ROLUL UNESCO IN FORMAREA UNEI OPINII PUBLICE FAVORABILE ÎNCETĂRII CURSEI ÎNARMĂRILOR Șl TRECERII LA DEZARMARE", organizată de Academia „Ștefan Gheorghiu", Comisia națională română pentru UNESCO și Asociația de drept și relații internaționale. Publicăm, în continuarea grupajului apărut în „Scînteia" la 6 decembrie a.c., alte opinii ale participanților privind problemele dezbătute.
0. N. U. — rol sporit 

în dezbaterea 
problemelor dezarmării 

ROLF BJORNERSTEDT fost secretar general adjunct al O.N.U.Abordarea șl discutarea problemelor dezarmării in momentul în care trecem pragul unui nou deceniu mi 6e par deosebit de utile. Este clar că anii ’80 nu pot și nu trebuie să constituie o repetare a anilor ’70 în ce privește evoluția tratativelor pentru dezarmare. Trebuie să discutăm și să găsim soluții comune și căi de cooperare pentru deceniul următor. Din acest punct de vedere, inițiativa organizării mesei rotunde de la București, în condiții pe care le apreciez ca excelente, a fost foarte binevenită.După cum este știut, Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. de anul trecut a constituit o expresie a îngrijorării popoarelor față de cursa necontenită a înarmărilor și a gravelor sale implicații, rezultatul său cel mai important fiind tocmai crearea unui cadru nou, democratic, de negocieri. Din păcate, progresele Înregistrate de atunci pe planul dezarmării nu au fost pe măsura aș

teptărilor, acțiunile pe linia diminuării cursei înarmărilor reclamate de interesele popoarelor rămînîpd încă la stadiul de deziderat.Sesiunea specială a pus în evidență rolul principal și responsabilitatea primordială care revin Organizației Națiunilor Unite în domeniul dezarmării și acest lucru trebuie să devină o realitate. In ce privește căile prin care am putea realiza progrese în sfera dezarmării în anii viitori, cred că există mai multe lucruri practice pe care le-am putea înfăptui. în primul rînd, va trebui să ne punem la dispoziție, reciproc, mai multe informații asupra problemelor dezarmării, ale cursei înarmărilor și cauzelor acesteia, și să facem acest lucru în așa fel incît să creăm un puternic curent în opinia publică internațională de natură să exercite presiuni asupra guvernelor, în scopul obținerii de progrese reale pe acest drum. Pot fi, desigur, reactivate și impulsionate negocierile și discuțiile de la Geneva, Viena șl din alte părți. Se cuvine, de asemenea, să Începem o largă dezbatere la nivel european privind aspectele militare ale securității, diferite măsuri de sporire a încrederii reciproce și poate in această privință cadrul cel mai potrivit este reuniunea general-europeană de la Madrid.România este cunoscută la O.N.U., ca și în alte organizații internaționale ca o țară care a înscris dezarmarea printre obiectivele majore ala

politicii sale externe. Țara dumneavoastră a făcut nu puține propuneri constructive, care s-au bucurat de o bună primire în cadrul negocierilor internaționale asupra dezarmării. După părerea mea, consensul internațional în acest domeniu trebuie să fie edificat tocmai pe inițiative naționale constructive și de perspectivă. Trebuie să vă spun că prezența la masa rotundă de la București mi-a oferit o nouă ocazie de a mă familiariza și mai mult eu punctele de vedere românești în domeniul dezarmării șl consider că acest lucru constituie pentru mine o experiență deosebit de utilă.
Propunerile României— 

propuneri pozitive 
primite cu satisfacție 

SWADESH RANA cercetător la Institutul pentru studii de apărare din New Delhi (India)Cursa înarmărilor și înfăptuirea dezarmării reprezintă, prin implicațiile lor profunde, probleme ce interesează deopotrivă toate statele, indiferent de stadiul de dezvoltare sau de zona geografică în care se situează. Este explicabil, fără îndoială, interesul deosebit acordat în această privință Europei, continentul cu cea mai mare concentrare de armament. Nu poate și nu trebuie, cred, neglijată însă nici situația creată la periferia cursei înarmărilor, dacă o putem numi așa. Personal, arp fost foarte impresionată de ideile conținute in unele referate prezentate de participanții români la masa rotundă, care au încercat să se depărteze de prejudecățile existente astăzi în le

gătură cu ce anume este starea de pace și ce anume este starea de război.După părerea mea, noi ar trebui să acordăm mai multă atenție elementelor care compun cele două noțiuni. Absența războiului înseamnă în- tr-adevăr o pace reală, înseamnă cumva pace faptul că nu este război în Europa ?. Desigur că nu. în prezent există în lume o serie de războaie locale, stimulate de cursa înarmărilor și care constituie un mare pericol nu numai pentru respectivele zone, ci și pentru pacea întregii lumi. Tocmai de aceea consider că este necesar să se acorde aceeași atenție situației de pe alte continente. Țara mea a propus recent ca următorul deceniu să fie declarat „Deceniu împotriva bombei nucleare". Dacă arsenalele nucleare sint menținute, pînă la urmă ele vor fi folosite intr-o bună zi. De aceea trebuie să ne debarasăm de ele, deoarece implică cel mai mare pericol pentru noi toți : pericolul dispariției rasei umane.De-a lungul anilor. România a prezentat, în diferite Ocazii, propuneri foarte pozitive în vederea reducerii cheltuielilor militare, ca o etapă pe calea realizării dezarmării, propuneri ce au fost primite cu satisfacție de numeroase țări. Cred că și în anii următoți se vor înregistra propuneri la fel de realiste din partea unor țări ca România și India, și a altor state profund interesate in realizarea dezarmării. Personal, consider că reuniuni ca aceea de la București sînt deosebit de folositoare, reunind ex- perți și specialiști din diferite părți ale lumii, care, dincolo de diferențele ideologice, înțeleg foarte bine dimensiunile reale ale problemei dezarmării, importanța pe care soluționarea pozitivă a acesteia In interesul popoarelor o are pentru soarta viitoare a omenirii.

Prin dezarmare — 
o reală securitate 

a statelor 
JOSEPH J. COFFEY Centrul pentru studierea securității internaționale, Universitatea din Pittsburgh (S.U.A.)Evoluția evenimentelor din ultimii ani evidențiază, fără îndoială, creșterea decalajului dintre cursa înarmărilor și progresele înregistrate in domeniul dezarmării. Este pozitiv că în diferite organisme se discută despre dezarmare, dar, din păcate, progresele obținute sînt, deocamdată, destul de limitate. După părerea mea, politica de control al armamentelor, care a dat unele rezultate pe planul destinderii, ar trebui privită cu un ochi mai critic, ar trebui să se analizeze care este calea cea mai bună pentru realizarea unor măsuri eficiente de dezarmare. în perioada următoare cred că este important și prioritar să întărim măsurile de încredere reciprocă, să înregistrăm progrese în negocierea limitării forțelor armate aflate la distanțe mari de teritoriile naționale și — de ce să nu manifestăm optimism ? — să ne gindim probabil la un nou acord în domeniul dezarmării nucleare.In ce privește țara dumneavoastră, ea a adoptat, îndeosebi in ultimii ani, o serie de inițiative pozitive, s-a numărat printre promotorii unor importante propuneri pe linia securității în Europa și reducerii înarmărilor. România poate fi pe drept cuvînt apreciată pentru rolul său de pionierat în eforturile pe calea consolidării securității statelor prin dezarmare.Opinii consemnate de

Radu BOGDAN

Inumanele legi ale apartheidului 
din R.S.A. interzic nu numai că
sătoria intre albi și negri : pină și 
o simplă plimbare pe stradă sau 
servirea unei cafele devin delicte 
grave, dacă persoanele in cauză 
sint de rasă diferită — „vinovății" 
putindu-se aștepta la pedepse cu 
închisoarea de la unu la cinci ani. 
Peste 10 000 de sud-africani au 
fost condamnați in ultimele trei 
decenii in baza legii de tristă 
faimă „Immorality Act".

Cu toate că încercările de a 
schimba legislația rasistă nu s-au 
soldat cu nici un rezultat con
cret, recentele declarații ale auto
rităților de la Pretoria, in sensul

O șansă
In Portugalia, familiile aparți- 

nind păturilor paupere sint ne
voite să cheltuiască un sfert din 
minusculul lor buget pentru a în
treține un singur copil in școală. 
Dar dacă intr-o asemenea familie 
se nasc 3—4 copii ? Se înțelege 
că părinții nu pot plăti taxele șco
lare pentru toți, ceea ce înseamnă 
că unii dintre ei vor ingroșa rîn- 
durile analfabeților sau semianal- 
fabeților. Această tristă situație a 
fost lăsată moștenire de regimul 
fascist al lui Salazar. In 1974, Por
tugalia număra 3 milioane de

că s-ar intenționa o oarecare re
laxare in acest domeniu, cum ar fi, 
de pildă, faptul că în întrecerile 
sportive se va permite jucătorilor de 
culoare să concureze alături de cei 
albi, arată totuși că presiunea popu
lației sud-africane și a opiniei pu
blice internaționale începe să aibă 
un oarecare efect.

Reprezentanții populației sud- 
africane, ca și ai opiniei publice in
ternaționale, apreciază insă pe bună 
dreptate că este vorba doar de o 
stratagemă — care nu poate inșela 
pe nimeni — menită să „retușeze" 
cit de cit imaginea regimului, as
tăzi mai detestat ca oricind pe toate 
meridianele.

la 129...
analfabeți — a treia parte a popu
lației. O publicație a UNESCO 
menționa : „Copiii familiilor de 
muncitori și țărani din Portugalia 
au de 129 de ori mai puține posi
bilități decît odraslele aparținînd 
burgheziei de a frecventa cursurile 
institutelor de învățămînt superior".

O moștenire grea, pentru a cărei 
înlăturare regimul instaurat după 
răsturnarea dictaturii somoziste a 
adoptat un șir de măsuri me
nite a facilita drumul spre lumina 
cărții întregii populații de vîrstă 
școlară;
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ExcepțiaProbabil că In curind la agențiile de voiajuri cosmice se vor vedea cozi lungi de solicitanți - cu bagajele aferente, cu geamantane, mobilă și boccele. Probabil că se va supralicita „un bilet in plus" - pentru călătorie. Pe Lună.Degeaba Armstrong și Aldrin l-au făcut reclamă defavorabilă la televizor — că ar fi neospitalieră, neasfaltată și plină de gropi, mai prăfuită decît o stradă pe care au trecut mașinile salubrității. Degeaba sondele automate au adus tot felul de eșantioane care să demonstreze că solul selenar e din piatră seacă - fără un fir de uraniu, fără un strop de petrol.Degeaba. Probabil că omenirea se va Imgrămădi să se mute pe Lună.Pentru că Luna realizează o premieră absolută și se constituie intr-un exemplu absolut. După cum se știe, spre Lună iși aținteau privirile nu numai poeții și indrăgostiții, ci și diferiți strategi militari. Care suspinau și ei de un dor nestins — cum să transforme „regina nopții" intr-o baterie de artilerie. Și care demonstrau, cu calcule balistice, cite avantaje s-ar obține — ce simplu și comod ar fi atunci de bombardat Pămîntul și ce economie de combustibil ar realiza rachetele nucleare.Dar visul lunaticilor respectivi pare să se spulbere, deoarece Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, prin aclamații, un document menit să devină Tratat internațional.Să cităm din prevederi : „Luna se declară un bun al întregii omeniri și se interzice oricărei țări să o revendice". Totodată, documentul interzice oricărei țări să debarce pe Lună armament, să stabilească baze militare, să amplaseze arme nucleare pe solul selenar sau pe orbitele circumlunăre. Să mai pretindă cosmonauții și sondele automate că Luna este improprie omului - în timp ce pe Terra există condiții din cele mai favorabile vieții, la umbra munților de rachete, unde se poate dormi liniștit dacă nu deranjează scrîșnetul șenilelor și uruitul reactoarelor.Titulatura exactă a documentului este „Acord care reglementează activitățile statelor pe Lună și alte corpuri cerești" - și, corespunzător titlului, conține o clauză care stipulează că „prevederile referitoare la Lună sînt valabile și pentru toate celelalte planete ale sistemului solar- Nu căutați, stimați cititori, punctul final al frazei șl ghilimelele de închidere a citatului ; lipsesc, nu dintr-o eroare tipografică. Căci textul continuă : ...pentru toate celelalte planete ale sistemului solar, cu excepția Pămîntului". (Punct, ghilimele).Deci un precedent pozitiv s-a creat în Univers, - păcat doar de excepție. Deși, în definitiv, și solul Terrei este excepțional de diferit de al Lunii, nu-i din piatră seacă, mai conține un fir-două de uraniu, un baril-două de petrol.Poate că din cauza acestei excepții pe Pămînt rămîn în continuare permise revendicările teritoriale, politica de expansiuni, bazele militare și armele nucleare. Și poate că unii au aclamat Acordul tocmai pentru această excepție.Desigur, Luna este satelitul Terrei, iar cosmogonia (și politica) spun că un satelit își urmează docil astrul-stăpîn. Poate însă că mecanica cerească va inversa rolurile — încît Pămîntul să urmeze exemplul Lunii.
N. CORBU
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