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FRONTUL UNITĂTR SOCIALISTE - CADRU LARG DEMOCRATIC DE PARTICIPARE

A ÎNTREGULUI POPOR LA VIATA POLITICĂ ȘI SOCIAL-ECONOMICĂ A TĂRII

Adunările generale sătești 
și conferințele consiliilor 

locale ale Frontului
Unității SocialisteDe la începutul lunii decembrie, itr-un climat de efervescență poli- ică, in întreaga țară au început înscrierile individuale de membri și constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. S-au constituit, astfel, in întreprinderi și instituții, pe șantiere, in cartierele orașelor și la sate mii și mii de organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste, cuprinzind pînă in prezent sute de mii de membri — — români, maghiari, germani și de alte naționalități — cetățeni animați de hotărirea de a-și spune cuvintul în toate problemele de interes general ale țării, de a pune umărul la progresul ei economic și social, de a traduce in viață neabătut politica Partidului Comunist Român. Suportul trainic al acestei ample acțiuni ii constituie propunerile tovarășului Nieolae Ceaușescu, secretarul generai al partidului, privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social-politică a țării, care, prin perfecționarea structurilor sale organizatorice, asigură tuturor cetățenilor țării posibilitatea superioară de a lua parte in mod nemijlocit la viața politică și soeial-econoraică, de a-și spune direct cuvintul în toate problemele fundamentale ale politicii partidului și statului nostru, de a-și aduce o contribuție sporită la înfăptuirea istoricelor .hoțăriri ale Congresului al Xll-lea 'al partidului.Pe acest fundal politie au loc, în aceste zile, in pregătirea Congresului al II-lea al Frontului Unității Socialiste — care se va desfășura la începutul anului viitor — adunările generale sătești și conferințele consiliilor Frontului Unită! ii Socialiste din comune, orașe, 'municipii și sectoarele municipiului București. Ele marchează un moment însemnat in viața politică a țării, iu- trucît sint primele adunări și conferințe care au loc in condițiile perfecționării structurii organizatorice a Frontului Unității Socialiste, cadrului nou, superior, al dezvoltării democrației noastre socialiste.însuși modul de alegere și desemnare a delegaților și invitaților la adunările generale și conferințele comunale, orășenești și municipale

evidențiază caracterul profund democratic al acestor foruri obștești. Astfel, la adunările generale participă ca delegați atit membrii organizației sătești a Frontului Unității Socialiste, cit și un număr important de cetățeni. Reprezentativă este și participarea la conferințele comunale ale consiliilor Frontului Unității Socialiste, unde, alături de delegați aleși de adunările generale sătești, iau parte delegații desemnați de organizațiile componente. Aceeași grijă pentru reprezentare cit mai largă se manifestă și in ce privește conferințele consiliilor F.U.S. din orașe, municipii și sectoarele municipiului București. Delegații și invitații. participant la aceste conferințe provin atit din rîn- dul membrilor individuali ai organizațiilor nou constituite, cit și din rindul reprezentanților organizațiilor componente. Dacă avem în vedere și faptul că din rîndul partici- panților la aceste foruri ale democrației noastre socialiste majoritatea sint nemembri de partid, precum și numeroși tineri, pensionari. înțelegem și mai bine că adunările generale și conferințele reunesc, practic, în mod echitabil, toate categoriile sociale ale națiunii noastre. ceea ce exprimă cu fidelitate caracterul de cea mai reprezentativă organizație obștească.Ahălîzifid âctiVîtăteâ desfășurată de organizațiile și consiliile Frontului Unității Socialiste pină acum și sarcinile ce le revin din hotărîrile Congresului al Xll-lea, cit și înfăptuirea in bune condiții a prevederilor de plan in profil teritorial pe anul 1930 și pe întregul cincinal viitor, adunările generale sătești și conferințele consiliilor locale examinează o problematică complexă, ancorată în viața economico- politică a țării, a fiecărei localități in parte. Se cer dezbătute astfel, în spirit critic și autocritic, probleme multiple care vizează creșterea și modernizarea producției industriale și agricole, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, inițierea de acțiuni concrete pentru reducerea consumurilor și re-(Continuare în pag. a Il-a)
Industria județului Vrancea a îndeplinit 
planul pe patru ani ai cincinaluluiOamenii muncii din industria județului Vrancea au realizat planul pe 4 ani la producția industrială.în telegrama adresată tovarășului Nieolae Ceaușescu de biroul comitetului județean de partid se spune :îndeplinirea cu 20 de zile mai devreme a planului pe patru ani constituie răspunsul nostru comunist la grija și spri

jinul pe care dumneavoastră personal îl acordați dezvoltării județului nostru. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din Vrancea. in frunte cu comuniștii, vor munci e fără preget pentru transpunerea in fapt a hotă- rîrilor Congresului al Xll-lea. a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră.
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adincea cutele de pe frunte. Și, pentru că bănuiam 
ceva, l-am întrebat : „Cum se vede oare un oraș cu

I

I

Noul primar al orașului Caracal. Ștefan Fugaciu, 
pășea ingindurat pe străzi. O undă de nemulțumire ii I
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poate face pentru 
ce a fost — unul

acum, m această 
în viată a

_____, . ___  ... ______ „ vede oare un oraș cu 
ochii unui nou primar?" A zîmbit, a mai privit o dată 
de jur-imprejur centrul orașului, apoi mi-a răspuns: 
„Nu-mi mai place. Deși e orașul meu de baștină, deși 
aici am crescut și aici am muncit tot timpul. Acuma 
insă, din clipa in care am devenit primar, am început 
să-l privesc, pesemne, cu alți ochi". „Ciudat. Așa 
dintr-o dată ?“. „Așa dintr-o dată, da. Probabil pentru 
că îl văd așa cum este și in același timp așa cum ar

trebui să fie. Iar pentru cum ar trebui sa fie simt 
că-mi revine o mare răspundere".La ce s-a gindit mai concret noul primar ? l-a și 
convocat pe constructori și, iată, ei muncesc acum in 
ritmul cuvenit. Urgența urgențelor : construcția maga
zinului universal și intrarea in producție a fabricii de 
pline. Pentru că de mult timp orașul suferă din această 
pricină. Trebuie predate locatarilor, pină la sfirșitul 
anului, 500 de apartamente noi. Și-a făcut un plan 
„strategic" ca să nu poată avea loc nici o întârziere.

Anul viitor intră in funcțiune o întreprindere nouă 
de anvelope. Ea se adaugă 'întreprinderii noi de va
goane. Crește deci puterea industrială a orașului, dar 
se ivesc astfel și probleme sociale noi. Care ? Cum 
pot fi soluționate din timp ? Nu, nu-i place cum sint 
întreținute clădirile mai vechi. Ce se 
ca parcul orașului să redevină ceea 
dintre cele mai frumoase din țară ?

Investit cu o mare răspundere, 
perioadă efervescentă de transpunere 
documentelor Congresului al Xll-lea. noul primar 
iși observă și iși judecă cu alți ochi orașul. Cu optica 
exigenței și a implicării directe. Optică a evoluției 
firești către mai bine, mai frumos, mai civilizat.

Mihai CARANFIL

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUȘESCU
Martin Gruner,

secretar de stat parlamentar la Ministerul Federal al Economiei al R. F. Germania'Președintele Republicii Socialiste Romania. tovarășul Nieolae Ceaușescu, a primit, marți la amiază, pe Martin Gruner, secretar de stat parlamentar la Ministerul Federal al Economiei al R.F. Germania, președintele părții vest-germane în Comisia mixtă guvernamentală pentru colaborare economică, industrială și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania. care a participat la lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a comisiei, ce s-au desfășurat la București.La primire a luat parte Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, președintele părții române in comisia mixtă.A fost de față Johannes Ernst

Lohse, însărcinatul cu afaceri ad- interim al R.F. Germania la București.în timpul întrevederii au fost evocate cu satisfacție relațiile de colaborare și cooperare care s-au stabilit și se dezvoltă intre România și R.F. Germania, in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întâlnirilor și convorbirilor româno—vest- germane la nivel înalt. A fost manifestată dorința ca bunele relații politice dintre cele două țări să-și găsească o reflectare corespunzătoare în planul raporturilor economice bilaterale in interesul reciproc, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii în Europa și in lume. în acest cadru, au fost relevate posibilitățile exis

tente în’ domeniile creșterii schimburilor de mărfuri, lărgirii și diversificării cooperării în producție și pe terțe piețe, subliniindu-se rolul care revine comisiei mixte în stabilirea căilor și mijloacelor menite să ducă la intensificarea conlucrării româno— vest-germane.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme actuale ale vieții internaționale, îndeosebi cele privind înfăptuirea unei securități reale in Europa, dezvoltarea colaborării neîngrădite între statele europene, întărirea climatului de încredere pe continentul nostru, adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.
într-o deplină unitate 
de voință si acțiune 
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pentru prosperitatea 
patriei

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

DE PARTICIPANT!! LA ADUNĂRILE DE CONSTITUIRE 
A ORGANIZAȚIILOR F.U.S.

Ambasadorul Republicii Islamice Mauritania,
cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nieolae Ceaușescu, a primit, marți, pe Mo-

prezentării scrisorilor dehamed El Mehdi Ould Aweissi, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador ex-
acreditaretraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Mauritania în țara noastră. (Continuare în pagina a 5-a).

Parțicipanții la adunarea de constituire a organizației Frontului Unității Socialiste din Ministerul Muncii scriu in telegrama lor : Noi, lucrătorii Ministerului Muncii, constituiți in organizație proprie a Frontului Unității Socialiste, animați de profunde sentimente patriotice, ne exprimăm malta recunoștință și totala adeziune fața de propunerile dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a tării noastre, con- siderindu-le ca parte organică a procesului de adincire și perfecționare a democrației socialiste. Prin traducerea în viată a propunerilor dumneavoastră. de o excepțională valoare, se oferă posibilitatea participării nemijlocite, iiitr-o formă organizatorică reprezentînd unitatea de voință și acțiune a tuturor oamenilor muncii, la actul conducerii societății noastre. Vă asigurăm că vom urma neabătut politica partidului de înfăptuire a hotărîrilor de importanță istorică ale Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român, contribuind cti abnegarto șf responsa-’ bilitate civică, alături de întregul popor, la Înflorirea și prosperitatea țării noastre, la inaintarea României pe calea socialismului și comunismului.Noi. oamenii muncii din cadrul Fabricii de confecții Scornicești, constituiți în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste, înfrățiți in muncă și în gînd, vă mulțumim pentru posibilitatea ce ne-o creați de a participa la elaborarea deciziilor, la conducerea întregii, vieți economico- sociale a țării — se arată într-o altă telegramă. Ne angajăm ca in cadrul organizației să depunem toate eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și in viitorul cincinal, să participăm activ la toate acțiunile de interes obștesc, j adueîndu-ne astfel contribuția la în

făptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu sentimente de nețărmurită dragoste față de dumneavoastră, eminent fiu al țării, strălucit revoluționar și patriot înflăcărat, cu gînduri de adîncă prețuire pentru activitatea prodigioasă pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului nostru — se spitne in telegrama organizației Frontului Unității Socialiste de la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România — îngăduiți-ne să exprimăm profunda noastră gratitudine pentru posibilitatea ce ni se o- fei’ă de a participa, într-o formă calitativ superioară, la ampla activitate politică a României socialiste, pentru faptul că noi, nemembrii de partid, vom putea lua parte, intr-un cadru organizat, la elaborarea și transpunerea în viață a politicii Partidului Comunist Român, de ridicare a tării noastre pe hoi culmi de civilizație și progres. Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe, secretar general, să luam parte’ activă Ia toate acțiunile Frontului Unității Socialiste, să slujim cu credință interesele poporului, iar ca lucrători pe tărîmul culturii, să milităm cu întreaga noastră capacitate de muncă și de convingere pentru propagarea marilor adevăruri ale istoriei noastre naționale.în telegrama adunării generale de constituire a organizației proprii a Frontului Unității Socialiste din satul Frincești. comuna Frincești. județul Vîlcea, se spune : Dăm o înaltă apreciere și ne exprimăm adeziunea totală față de propunerile făcute de dumneavoastră, stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, pentru lărgirea atribuțiilor Frontului Unității Socialiste și înființarea de organizații(Continuare in pag. a Il-a)

IN CflLECTIfl DE TEKTE ALESE OIN GINDIREA SDCIAL POLITICA 
A TOVARĂȘULUINICOLAE CEAUSESCU

a apărut un nou volum:

„DEMOCRA TIZAREA
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE"

PREMIERA ENERGETICA

pe CeahlăuMicrocentrală eolianăcare de forța vintului, antrenind, prin rotire, axul unui, alternator, .asemănător celui de la automobil. Curentul produs de alternator este, transmis la două baterii de cile 12 volți fiecare. Deocamdată, microcentrala servește numai pentru alimentarea cu energie electrică a cabanei „Docliia", aflată la 1 830 m altitudine. *
Pe muntele Ceahlău a fost pusă in funcțiune o microcentrală eoliană, prima experiență românească în materie de energie produsă, in munți, cu ajutorul vintului. Microcentrala este compusă din- tr-un stîlp înalt pe care sint montate, in rozetă, 8 palete de aluminiu. Rozeta, cu diametrul de 3,2 metri, este pusă in miș-

PETRILA : 3Q Q00 toneIeri, colectivul întreprinderii miniere Petiția a extras cea de-a 30 000-a tonă de .cărbune peste prevederile de plan de la Începutul anului. De la începutul lunii decem-
La GalațiColectivul uzinei oțelării-refractare de pe platforma Combinatului siderurgic Galați a realizat in decembrie adevărate recorduri de producție, elaborînd in unele perioade

cărbune peste pianbrie, minerii de aici au realizat , un randament mediu zilnic, pe post, cu 900 kg cărbune peste sarcinile stabilite.
record de producțiepeste 100 de șarje de oțel pe zi. Oțelăria 1 a atins recordul de 55 de șarje de oțel pe zi. în această lună, producția suplimentară de oțel este de peste 4 000 tone. (Dan Plâeșu).

IERI. PE AEROPORTUL OTOPENI

Aplauze și flori pentru strălucitele
victorii ale gimnasticii românești 
la recentele campionate mondiale

între obiectivele majore, centrale ale politicii externe a României, confirmate și subliniate cu pregnanță de cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R., se înscriu la loc de frunte democratizarea relațiilor internaționale și, in strinsă legătură cu aceasta, soluționarea problemelor litigioase exclusiv pe căi politice, prin tratative. în afirmarea și infăptuirea acestor deziderate, care se impun cu vigoarea unor imperative categorice ale vieții internaționale actuale, partidul nostru vede o verigă principală a edificării ■urrel hrmt noi*, mai drepte Și mai bune, o lume a păcii, colaborării și progresului.După cum este bine cunoscut, in definirea orientărilor și direcțiilor de acțiune in a- ceste probleme cardinale, ca și în elaborarea și înfăptuirea întregii politici externe a României socialiste, un rol determinant și o contribuție inestimabilă arc activitatea teoretică și practică a secretarului general ai P.C.R., președintele republicii, tovarășul Nieolae Ceaușescu, militant ferm, neobosit pentru instaurarea pe arena mondială a unor relații noi. democratice, in deplin consens cu interesele vitale și aspirațiile înaintate ale omenirii contemporane. Ilustrativ și edificator in ceasta privință volum al GÎNDIREA TICALUI ROMÂNIEI, CEAUȘESCU**, apărut recent în Editura politică, sub titlul : „Democratizarea relațiilor internaționale. Soluționarea pe cale politică a conflictelor și stărilor de încordare intre state — condiție fundamentală a păcii și conlucrării intre po- poare**.Textele selectate din vasta operă a tovarășului Nieolae Ceaușescu — rapoarte, expuneri, cuvintări. interviuri grupate in prima parte a lumului de față fundamentează un concept propriu, profund original, creator și revoluționar cu privire la necesitatea democratizării vieții internaționale, ca proces major al dezvoltării istorice contemporane, constând in crearea pe arena mondială a condițiilor necesare pentru a se asigura fiecărei națiuni posibilitatea de a se dezvolta liber, de sine stătător și a-și aduce contribuția la rezolvarea problemelor internaționale, in condiții de deplină egalitate și fără nici un fel de știrbire a drepturilor sale suverane. Se poate considera că esența și conținutul acestui

A

a- este noul colecției „DIN SOCIAL-POM- PRESEDINTE- N'ICOLAE

concept sint exprimate sintetic prin cuvintele tovarășului Nieolae Ceaușescu : „Considerăm că este necesară o democratizare reală a vieții internaționale. înțelegem prin aceasta participarea tuturor statelor la soluționarea problemelor, lichidarea vechilor stări de lucruri, astfel incit să nu sc mai admită ca problemele să fie soluționate doar de citeva mari

’ cărții și cum s-a reafirmat și precizat m' Raportul prezentat de tovarășul. Nieolae Ceaușescu la Congresul al 
lXll-lea, dezvoltarea contemporană se caracterizează prin confruntarea! celor două tendințe diametral opu- , se — tendința spre perpetuarea poli- ticii imperialiste de forță și dictat, . spre ță și

.

Democratizarea
® O gutăini^nriapoi

Și vo- puteri. Problemele care preocupa întreaga omenire — problemele păcii, securității, dezvoltării economice — să fie soluționate cu participarea tuturor statelor'*.In viziunea secretarului general al P.C.R., democratizarea raporturilor interstatale nu reprezintă un deziderat subiectiv, de ordin conjunctura], ci — după cum se arată intr-un capitol distinct al volumului — este o necesitate obiectivă, decurgind din realitățile contemporane, din mutațiile intervenite în raportul mondial de forțe in favoarea păcii și progresului, din procesele și tendințele evoluției internaționale.Așa cum se reliefează în cuprinsul

menținerea sferelor de influen- obținerea unor noi zone de dominație și, pe de altă parte, tendința de a se asigura afirmarea independentă a tuturor națiunilor, destinderea și pacea. Adepțllor primei tendințe ' le Aste proprie .străduință dâ â menține relațiile internaționale de tip vechi, dominate de citeva mari puteri și caracterizate prin inegalitate, spolierea avuțiilor și exploatarea altor popoare, nesocotirea intereselor celorlalți. In contrast cu aceasta, tendințele pozitive din viața internațională iși găsesc expresie in eforturile de a pune capăt acestor relații devenite de mult anacronice și a edifica noi raporturi intre state și popoare, de natură să asigure respectarea ștrietă a intereselor fiecărei națiuni, conlucrarea rodnică a tuturor pentru progresul și pacea întregii lumi — tocmai aceasta reprezentând conținutul și finalitatea procesului de democratizare a vieții internaționale.în condițiile actuale, cmd pe toate meridianele globului se afirmă cu o vigoare fără precedent voința popoarelor de a fi libere și stupine pe destinele lor. a devenit greu — așa cum se subliniază intr-unui din extrasele reproduse in volum — să se considere lumea ca o tablă de șali, iar popoarele — ca simpli pioni. Rezultat al unei îndelungate dezvoltări istorice, fiecare națiune are tradițiile sale, personalitatea și sentimentele sale, propriul său rol în transformările ihnoitoare care au loc. capacitatea sa pro- de a contribui la progresul ge-prie   ------------ —, .neral. De aici — dreptul și obligația fiecărei națiuni de a participa, in condiții de deplină egalitate, la viața internațională, de a-și spune cuvintul, de a-și apăra interesele și a nu admite ca vreo problemă care o privește direct — iar marile problemă internaționale privesc pe fiecare in parte și pe toate la un loc — să fie rezolvată in absența și peste capul ei.O trăsătură nu mai puțin caracteristică situației actuale o constituie complexitatea fără precedent a
Ion FÎNTINARU(Continuare în pag. a IV-a)

Sub flamura idealului comunist A

IN PAGINA A V-A : Relatarea sosirii gimnastelor și gimnaștilor noștri de 
la campionatele mondiale

Știm de pe acum, dar mai ales timpul, viitorul destul de apropiat, marile realizări âle construcției noastre socialiste in toate domeniile vieții materiale și spirituale ne vor dovedi importanța deosebită, distinctă a documentelor și hotărîrilor Congresului al Xll-lea. în șirul treptelor istorice ale dezvoltării noastre, el ne apare de pe acum ca o nouă și decisivă culme pe drumul desăvîrșirii societății socialiste, ai înaintării noastre spre comunism. Certitudinea acestui sentiment tulburător va crește cu fiecare viitor pas al nostru. cu fiecare nouă zi de luptă și muncă ce ne apropie de această nouă culme și ne implică plenar in urcușul nostru, greu dar entuziast. către atingerea cotelor ei mărețe, capitale puncte ele reper ale istoriei noastre contemporane. „Congresul —- arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in Raport — are înalta răspundere de a stabili linia politică generală și orientările fundamentale ale dezvoltării societății noastre

în următoarea etapă, ale ridicării pe o treaptă calitativ nouă a planificării și conducerii științifice a vieții economico-sociale. a dezvoltării democrației socialiste și înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare

pe drumul consolidării și- înfloririi societății noastre. O înțelegere mai profundă a acestui fapt insă ne ajută să vedem această nouă etapă nu doar ca pe încă un pas înainte, ci, ca un rezultat al acumulărilor de pină acum, o mutație profundă. o îmbunătățire
Insemnări de Aurel MIHALE

a României spre comunism**. Este clar deci că această strategie globală, vizionară, corespunde unui întreg proces obiectiv al dezvoltării societății noastre, științific fundamentat și condus cu luciditate și entuziasm de către partid spre țelul nostru suprem, al făuririi celei „mai drepte și mai umane orînduiri”. Mai mult, fiind vorba de un proces revoluționar. în continuă desfășurare victorioasă, această următoare etapă presupune un salt calitativ legic, istoricește determinat, o nouă culme

structurală pe linia împlinirii esenței umanist-revo- luționare a societății noastre. Marile realizări pe care ne-am propus să le realizăm — și le vom realiza ! — in toate domeniile activității noastre economico- sociale, politico-ideologice. cultural-educative nu vor constitui un scop în sine, ci un nou și mai solid, mai bine închegat fundament al condiției sociale a omului, o mai sporită ..umanizare** a societății noastre . in sensul împlinirii și înfloririi personalității umane, formării omului nou, al a-

sigurării modului existențial ai „omenescului** noii societăți, adică a condiției umane in socialism, esența șl țelul cel mai înalt al u- manismului nostru revoluționar. „Toate hotărîrile adoptate de Congresul nostru — spunea tovarășul Nieolae Ceaușescu in cuvîn- tarea de încheiere a Congresului al Xll-lea — exprimă o inaltă grijă față de destinele poporului, față dc cauza socialismului și comunismului, sint pătrunse de un înalt umanism, de preocuparea fermă de a asigura manifestarea plenară a personalității umane în societatea noastră**.De aici, marea deosebire dintre societatea noastră socialistă caracterizată de înaltul ei țel umanist-revo- luționar și societatea capitalistă contemporană, mai ales sub forma celei „de consum**. Cunoaștem referirile lui Marx la condiția umană în capitalism, in care contradicțiile obiective fundamentale ale acestei societăți imping omul(Continuare în pag. a IV-a)
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rFAPTULl 
| DIVERS; 
■ Bravo, băieți! . 
1 O brigadă formată din 29 de I 

elevi de la Liceul industrial

Ide construcții din Alba lulia și-a I 
încheiat trimestrul de muncă și I 
învățătură pe șantierul Canalu-

Ilui Dunăre—Marea Neagră. Ti- . 
nerii brigadieri au dat un exi
gent, dar entuziast examen de I 
hărnicie, disciplină și pricepere.

I Dovada : ei au cîștigat primul I 
loc in întrecerea cu reprezen- | 
tanții celorlalte județe. „Intre

I Dunăre și Marea cea mare — ■
ne-au spus ei — șantierul ne-a 
fost o adevărată școală și daS- • 
căi, pregătindu-ne să devenim

I constructori de nădejde".
Oare nu sînt de pe acum con- I 

structori la... înălțime ?
I Ciuperci... '

I la domiciliu

IUn tînăr și destoinic munci
tor, Vasile Radinciuc. din Tg. 
Jiu, și-a amenajat la domiciliu o 

I crescătorie de ciuperci. Produc
ție ? Record ! Timp de trei luni 
de zile, el a recoltat, la fiecare 4 zile, cite 20 kg ciuperci. Pe- 

Irioada cea mai... productivă : lu
nile decembrie, ianuarie și fe
bruarie. Deci, iarna. Rețeta de 

I creștere — ne-a asigurat pasio
natul ciupercar — stă la înde
mna oricui: în cîteva lădițe se 
amenajează stratul germinativ, 

Ipe baza unui amestec de paie 
de grîu și ciocălăi de porumb 
tocați, iar în acest amestec se 

I încorporează miceliu. După pu
țin timp, ciupercile apar ca... 
ciupercile după ploaie l

| Pe recepție

I Dimineața, recepționerul * Ion 
Marina, de la hotelul „Dîmbo
vița" din Tîrgoviște, se freca la 

Iochi și nu-i venea să creadă că 
mașina de calculat și chitanție
rul dispăruseră fără urmă.

— Vai de mine, ce mă fac ? 
ICine le-p fi furat ?

Degeaba le-a căutat peste tot, 
degeaba a întrebat pe cei din 

Ijur. In sfirșit, ca prin minune, 
iată că a apărut chitanțierul, a 
apărut și mașina de calculat. In 

I timpul nopții fuseseră luate de 
o echipă de control, care-l gă
sise pe recepționer dormind 
buștean. Noroc că a fost un con- 

Itrol și nu un răufăcător. Numai 
hotelul are ghinion cu un ase
menea recepționez somnoros.

I Lovitură 

I de pedeapsă

IMeci de fotbal pe stadionul din 
Rișnov. Meci de fotbal și de... 
ambiție între echipa locală „Bu- 

Icegi" și echipa „Cimentul" din
Hoghiz. La un moment dat, 
cîțiva așa-ziși suporteri, care 
n-au ce căuta în tribunele sta
dioanelor, au început să-și ma- 

I nifeste in mod gălăgios, ca să nu 
zicem altfel, dezaprobarea față 

Ide arbitri. Ba, unii dintre ei, au 
pătruns pe teren, s-au năpustit 
spre „cavalerii fluierului", lo- 

Ivindu-i. Urmarea : echipei „Bu- 
cegi" i s-a ridicat dreptul de 
organizare a jocurilor de fotbal 
pe teren propriu timp de 8 eta- 

Ipe de acum încolo. In ce-i pri
vește pe așa-zișii suporteri, au... 
suportat și ei rigorile legii : Ale- 

Ixandru Dogaru a fost condam
nat la trei luni închisoare co- 
recțională, iar Nicolae Zaharia, 

Iloan Moga, C. Florea și Ale
xandru Cremeneanu au fost 
amendați.

Aviz amatorilor !

Notă de plată 
I încărcată

I

I

I

I 

I

I

I

I

I

I

I

I 

I

I

I 

I

I

La Întreprinderea viei și vi
nului din Deva era paznic la ora 
aceea Aurel Drai. La o unitate 
vecină, un alt coleg al său, paz
nicul Alexă Burza. Cum săteau 
ei așa la... taifas, le-a venit 
ideea să umple o canistră cu 
vin, să se cinstească. Au intrat 
în subsolul întreprinderii și au 
început să manevreze sistemul 
de deschidere a robinetului unui 
recipient în care se găseau zeci 
de mii de litri de vin. Ș-au 
căznit mult pînă să deschidă ro
binetul, deșurubînd piulițele de 
siguranță. Dar presiunea declan
șată a făcut imposibilă închide
rea robinetului. Așa se face că 
un rîu întreg de vin — de or
dinul a multor mii de litri 
__ s-a dus pe apa sîmbetei. 
Fără să-l guste măcar, pe cei 
doi i-a apucat amețeala. Au și 
de ce. Nota de plată este extrem 
de încărcată.

De la un cotor 

de mâr
Am mai scris în rubrica noas

tră despre pericolul pe care îl 
prezintă neatenția la volan, mai 
ales atunci cînd ea se datorește 
angajării de către conducă
torul auto a unor discuții aprin
se cu ceilalți pasageri, fumatu
lui, servitului mesei, reglării 
aparatului de radio, întoarcerii 
capului etc. Iată un caz tipic de 
neatenție : loan Grad din Vișeul 
de Sus transporta cu autoturis
mul două femei spre Sighetu 
Marmației. La un moment dat, 
una dintre ele, bunica celui de 
la volan, a deschis din mers 
portiera mașinii să arunce un 
cotor de măr. Nepotul de la 
volan a întors capul, a intrat în 
vorbă cu ea, dar a scăpat de sub 
control mașina, care s-a răstur
nat intr-un șanț...

— Urmarea : bunica și-a pier
dut viața.
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Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

Ide

„Scînteii" '

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE - CADRU LARG DEMOCRATIC DE PARTICIPARE 

a Întregului popor la viața politică și social-economics a țării
Organizațiile nou constituite ale Frontului Unității Socialiste la început de drum într-o deplină unitate

De la propuneri și inițiative - la acțiuni practice, concrete si acțiuneLa cunoscuta întreprindere ploieș- teană constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" s-a încheiat acțiunea de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. In cele 63 de organizații care au luat ființă s-au înscris aproape 5 000 de membri. Din rîndul celor mai buni, mai destoinici muncitori, ingineri, tehnicieni, femei și bărbați, de vîrste diferite, au fost alese comitetele de conducere. Munca de Ia om la om, desfășurată In primul rînd de organizația de partid, de comuniști, dc membrii comitetelor de inițiativă in rîndurile masei de oameni ai muncii, pentru a-i edifica asupra sensurilor profunde ale măsurilor privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viata so- cial-politică a țării și perfecționarea organizării sale, și-a arătat, astfel, primele rezultate. Participarea efectivă a tuturor muncitorilor, membri și nemembri de partid, la rezolvarea problemelor care stau în fața întregului colectiv al întreprinderii, integrarea preocupărilor organizației F.U.S. în problematica economică majoră a întreprinderii, interesul sporit pentru bunul mers al producției sînt coordonate definitorii ale climatului muncitoresc întîlnit în secțiile uzinei.La sculărie îl Intîlnim pe loan Constantin în mijlocul echipei sale de 21 de oameni, între care, ca și el, unii nu sînt membri de partid. „Noi am făcut cereri individuale de înscriere în Frontul Unității Socialiste dar, fiind o echipă unită, ne-am prezentat cu toții la comitetul de inițiativă pentru a înmî- 
Adunările generale sătești 

și conferințele consiliilor locale(Urniare din pag. I)alizarea de economii de materii prime, materiale, energie și combustibili — într-un cuvînt, sporirea eficienței economice în toate domeniile de activitate. Un loc important în dezbateri vor trebui să-l ocupe problemele privind sistematizarea și buna gospodărire a localităților, participarea în forme tot mai eficiente, organizate, a cetățenilor la activitatea edilitară. De asemenea, dezbaterile din adunările generale și conferințe vor trebui să insiste asupra modului în care s-au integrat pină acum, dar mai ales în care se vor integra de acum încolo, cit mai bine, organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste în sistemul democrației noastre socialiste. Crearea acestor organizații în întreprinderi și instituții, pe șantiere, în cartierele orașelor și la sate oferă posibilitatea milioanelor de cetățeni să ia parte și mai activă, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, la elaborarea și înfăptuirea tuturor deciziilor economice și politice care privesc prezentul șl viitorul țării, al localităților în care muncesc și trăiesc.Participanților la adunările generale sătești și la conferințele consiliilor comunale, orășenești și municipale ale Frontului Unității Socialiste le revine sarcina, de mare răspundere, de a analiza și a stabili — pe baza planurilor dezvoltării economico-sociale în profil teritorial a localităților pe anul 1980 și în perspectivă — programe proprii de măsuri practice pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor acestor planuri în întreprin-
PERMANENT PE AGENDA DE LUCRU A PRIMĂRIEI

Rezolvarea cererilor si sesizărilor formulate de cetățeni 
prin scrisori și la audiențeîn turnul primăriei din Oradea, la fiecare oră. se aud acordurile cîn- tecului lui Avram Iancu. De ce acest cîntec și nu altul ? La solicitarea adresată de primărie cetățenilor pentru a propune o melodie pentru ceasul din turn, peste 600 din scrisorile depuse în cutia cu inscripția „Posta edilitar-gospodărească" (pentru că există o asemenea „poștă") au optat pentru cîntecul lui Avram Iancu.Nu era — veți întreba — mai simplu să decidă primarul si colaboratorii săi apropiati. că doar si /ei au preferințe ? Era mai simplu, dar nu era mai bine. A fost aleasă — și bine s-a procedat — calea democratică a consultării oamenilor în asemenea chestiuni de larg interes cetățenesc. „Poșta edilitar gospodărească" este la îndemîna oricui, un mijloc simplu și eficient de a comunica o părere, o sugestie, o observație critică. Ea este folosită cu succes de edilii municipiului ori de cite ori vor să cunoască opinia concetățenilor cu privire la o problemă sau alta. Așa, de pildă, în ultima vreme, cetățenii și-au comunicat părerea, prin intermediul acestei cutii poștale, cu privire la rearondarea circumscripțiilor medicale, la amenajarea terenurilor de joacă pentru copii și altele.— Așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XII-lea, trebuie să acordăm mai multă atenție și să ne preocupăm mai intens de soluționarea problemelor multiple ale bunei gospodăriri a localității, în strînsă conlucrare cu consiliul municipal al Frontului Unității Socialiste în vederea atragerii maselor de cetățeni, făcînd totul pentru cunoașterea opiniilor lor. De aceea, ne spune tovarășul Petru Demeter, primarul municipiului, noi considerăm legătura cu cetățenii, rezolvarea problemelor cu care ei se adresează primăriei ca făcînd parte din stilul nostru permanent de lucru. In fiecare lună, comitetul executiv al consiliului popular municipal analizează situația, trimestrial — în sesiunea consiliului popular, dezbatem pe larg modul în care se îndeplinește această sarcină. Această problemă este urmărită și de deputațl, care, în virtutea indicațiilor primite 

na formularele — ne spune șeful echipei. Numai uniți am putut deveni o echipă fruntașă, numai așa vom reuși să îndeplinim ce ne-am propus11. Intr-adevăr, echipa și-a încheiat bilanțul muncii pe luna decembrie. împreună cu șeful lor, sculerii Angela Manea, Alexandru Metache, Nicușor Chiriță, Constantin Marian au hotărit, odată cu înscrierea în organizația F.U.S. din secție, să efectueze cu cîteva zile mai devreme față de grafic lucrările care-i revin în construirea unui troliu de 3 tone, ceea ce, fără îndoială, va grăbi intrarea în fabri
însemnări de la întreprinderea „1 Mai11 - Ploiești

cație a acestui utilaj. Un important punct cîștigat pentru întreaga întreprindere....Ne aflăm în secția mecano-ener- getic, unul din compartimentele care au creat un al doilea renume întreprinderii : acela de fruntașă în domeniul autodotării. Este secția care presupune poate mai mult decît oricare alta, alături de hărnicie, o calificare înaltă, pasiune pentru nou, idei, dar și hotărîrea de a le transpune în practică. înființarea organizației de secție a Frontului Unității Socialiste reprezintă pentru brigada de 47 de oameni a maistrului Dumitru Ghiță un cadru organizatoric larg și adecvat de afirmare a democrației muncitorești, de unire a deciziei cu execuția. Așa se și explică faptul că întregul colectiv pregătește încă de 

deri, institute și șantiere, cit și în ca privește dezvoltarea socială a localităților, gospodărirea și înfrumusețarea lor, în educarea politico-cetățe- nească a maselor etc. Iar aceste măsuri vor fi cu atît mai eficiente cu cit vor reuși să asigure participarea de fapt a milioane și milioane de oameni la înfăptuirea politicii partidului.Ca toate organismele democrației noastre socialiste, adunările generale sătești și conferințele consiliilor comunale, orășenești și municipale ale Frontului Unității Socialiste sînt chemate să aleagă în fruntea acestora muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități — oameni re- cunoscuți de obște pentru calitățile lor de buni gospodari, pentru pasiunea și dăruirea de care dau dovadă în îndeplinirea politicii partidului, în aplicarea în viață a normelor eticii și echității socialiste, apărarea legalității socialiste și care, prin exemplul lor înaintat, să însuflețească obștea și să fie urmați de obște.Desfășurate la scurt timp după Congresul al XII-lea al partidului, care a adoptat hotărîri de importanță istorică pentru înflorirea continuă a patriei, pentru creșterea bunăstării oamenilor muncii, adunările generale sătești și conferințele consiliilor locale ale Frontului Unității Sdcialiste reprezintă un moment politic important în captarea energiilor întregii națiuni intr-o forță unică — forța unui popor liber, stă- pin pe soarta sa, care iși făurește cu brațele și cu mintea propriul său viitor, strins unit în jurul partidului.

de la consiliul municipal al Frontului Unității Socialiste, au dat o mare atenție modului de soluționare a propunerilor și sesizărilor venite de la cetățeni. în acest fel, am reușit să întronăm, în toate serviciile primăriei, în toate întreprinderile pe care le coordonăm, un spirit de înaltă responsabilitate față de opiniile cetățeanului, receptivitate sporită față de doleanțele lui.Afirmațiile primarului au acoperire în fapte. Pe adresa primăriei au sosit. în acest an. circa 2 000 de scrisori și au fost primiți în audientă 4 000 de cetățeni. Multe din problemele cuprinse în scrisori sau ridicate
Din experiența Consiliului popular 

ai municipiului Oradea

In audiente reflectă interesul cetățenilor pentru bunul mers al treburilor obștești. De exemplu, în urma propunerii lui Alexandru Borza (str. Morunului 3) s-a prelungit rețeaua de alimentare cu apă din cartierul Crișului ; Teodor Bodea (str. Olarilor 12) este autorul unei propuneri de modernizare a unor străzi : în zona de vest, ca urmare a propunerilor cetățenilor si cu sprijinul lor, s-au amenajat 16 terenuri de joacă pentru copii. Alte propuneri se referă la îmbunătățirea aprovizionării populației și organizarea mai promptă a servirii cumpărătorilor, la ritmicitatea transportului în comun, la calitatea apartamentelor predate de constructori. Totodată. Intransigenți fată de încălcările principiilor eticii si echității socialiste, cetățenii aduc la cunoștința primăriei diferite cazuri și cer să se intervină pentru rezolvarea lor. Intr-o scrisoare se arăta că Bancea Iuliu. președintele cooperativei de consum din Oradea, dădea dovadă de incorectitudine si abuz de funcție. Ancheta întreprinsă în urma sesizării a scos la iveală faptul că într-adevăr B. I. era un client obișnuit și scandalagiu al restaurantelor, că în numai 3—4 ani își cumpărase două case. Primăria a intervenit 

acum o parte din subansamblele pentru prototipuri de mașini ce urmează a fi realizate prin autodotare anul viitor, mărind astfel prin forțe proprii zestrea tehnică a întreprinderii.Tot în această secție o întîlnim șl pe Florica Frangulea, muncitoare cu multă experiență, atașată de colectiv, de preocupările lui. Ne spune, sesizînd exact realitatea, că constituirea organizației F.U.S. în secție va însemna o și mai strinsă colaborare între muncitori, membri și nemembri de partid, în vederea îndeplinirii îndatoririlor pro

fesionale și a celor cetățenești: „Noi nu sîntem numai muncitori, să spunem ajustori, sudori sau strungari — ne explică ea — sîntem și proprietarii acestei uzine, cetățenii acestui oraș, locuitorii acestui cartier. Or, Frontul Unității Socialiste, în noua sa structură, creează un cadru cuprinzător de muncă, de întrajutorare tovărășească, de conviețuire socială". Am consemnat în carnet gindurile cu care muncitoarea și-a însoțit cererea de înscriere : să-i ajute pe doi tineri muncitori, Ana Dragnea și Ion Băjă- naru, proaspeți absolvenți ai școlii profesionale, care i-au fost dați în grijă, să ajungă la un nivel de calificare pe măsura exigențelor colectivului, să le antreneze și pe celelalte femei din secție la acțiunile patriotice întreprinse de organizația Frontului Unității Socialiste, să participe împreună cu soțul și cu cei doi fii la înfrumusețarea cartierului în care locuiește....La sfîrșitul unei scurte „operative", l-am găsit pe inginerul comunist Titus Georgescu, șeful secției mecanice, într-o discuție cu lăcătușul Dumitru Bobină, șef de echipă, nemembru de partid, asupra acțiunilor pe care urmează să le întreprindă organizația F.U.S. — acțiuni subordonate îndeplinirii obiectivelor majore ale 

prompt și B. I. a fost înlocuit din funcție.Intr-un oraș în plină dezvoltare, cum este Oradea, in mod firesc problema locuinței constituie una dintre cele mai frecvente sesizări și cereri prin scrisori, dar mai ales In audiențe. Unii doresc o locuință mai spațioasă, pentru că. intre timp, familia a devenit mai numeroasă : alții, care s-au mutat recent în oraș, cer sâ-și construiască apartamente proprietate personală ; alții solicită schimb de locuință etc. Potrivit prevederilor legale, solutionarea acestui gen de cereri intră în competenta unităților în care solicitanții lucrează.

singurele în drept să aprecieze ordinea priorităților. De ce atunci ajung oamenii la primărie cu asemenea probleme ?— Unii vin la noi pentru că nu cunosc legea. Alții ne aduc la cunoștință cazuri de nerespectare. în unele unități, a prevederilor legale cu privire la atribuirea spațiului locativ. „Frecventa ambelor aspecte — ne spune șeful oficiului spațiu locativ al municipiului — a impus unele măsuri cu caracter mai general. Astfel, începînd din 1978. pe baza unui plan concret de lucru, s-au întreprins acțiuni de popularizare a legislației care reglementează problemele spațiului locativ, s-au organizat instructaje cu toti factorii de răspundere din unităti. De asemenea, au fost inițiate întîiniri gen «întrebări și răspunsuri» în diferite întreprinderi, pentru ca oamenii să știe cui să se adreseze într-o chestiune sau alta. Vom intensifica acțiunile de acest fel pentru a populariza mai larg în rîndul maselor legile și hotărîrile partidului și statului, așa cum s-a subliniat la Congresul partidului".Răsfoind registrele de audiente si cele de scrisori am constatat că au fost aduse la cunoștința primăriei si anumite cazuri de favoritism, de abatere de la prevederile legale. La 

secției — pentru încheierea cu succes a activității de producție în acest an și pregătirea anului viitor. Dealtfel, colectivul lucrează cu cinci zile în avans față de plan, iar sarcinile de export pe acest an și le-a realizat încă la începutul lunii decembrie.Notăm din obiectivele cuprinse în planul de muncă al noii organizații: urmărirea strictă a bunei pregătiri a fabricației și, pe faze de producție, a realizării subansamblelor ce vor intra în producția anului 1980 ; cu ajutorul unor mici colective, care au și fost alcătuite, se va asigura respectarea cu strictețe a tehnologiilor stabilite, spre a se evita neajunsurile încă existente, ca și lichidarea locurilor „înguste".Cum vor acționa, de pildă, pentru lichidarea locurilor „înguste" ?— Prin policalificarea muncitorilor, pentru a putea deservi mai multa mașini, ne răspunde șeful secției.— Iar acest lucru, intervine șeful echipei, va fi mai lesne de realizat acum, cînd noi facem parte dintr-o organizație social-politică atît de cuprinzătoare, cînd avem posibilități mai bune să ne spunem cu toții cu- vîntul asupra bunului mers al secției.Desigur, în secvențele de mai sus am reținut numai o parte din acțiunile declanșate de harnicii constructori de utilaj petrolier. Ele sînt derivate din obiectivele majore pe care și le-a propus colectivul în întregul său pentru îndeplinirea sarcinilor de producție, reducerea consumurilor de combustibil și energie și combaterea risipei, recuperarea materialelor secundare, după cum includ manifestări cu caracter obștesc ori cultural- educativ. Noul cadru organizatoric de afirmare și adîncire a democrației socialiste, entuziasmul și hotărîrea tuturor oamenilor muncii din întreprindere oferă pe deplin garanția — așa cum se și vede — trecerii neintirziate a obiectivelor stabilite pe terenul faptelor și realizărilor.
C. CAPRARU 
C. VARVARA

Trustul de construcții locale. în loc să existe un singur tabel de priorități. cum este normal, erau nu mai puțin de 7, ceea ce a dus la satisfacerea unor cereri care nu se situau in capul listei de urgențe. La intervenția primăriei, s-au luat măsuri imediate pentru stabilirea ordinii și înlăturarea oricăror ..fisuri" prin care să se poată strecura favoritismul. Toth Ladislau. muncitor la întreprinderea de conserve ..Avîntul" a sesizat că. deși numărul de persoane din familie și condițiile de locuit l-ar situa la începutul tabelului de priorități. înaintea lui sînt înscrise persoane cu o situație locativă mai bună. Constatîndu-se că sesizarea este întemeiată, a fost convocată o ședință a consiliului oamenilor muncii din întreprindere în care, după dezbaterea principială a problemei, s-a realcătuit tabelul. în spiritul legii și al echității socialiste.— Este îmbucurătoare constatarea că balanța tematică a scrisorilor și audientelor înclină tot mai mult în favoarea problemelor de interes larg, obștesc, că oamenii se frămîntă nu nu numai pentru binele lor personal, ci si pentru binele colectivității în care trăiesc și muncesc, ne spune primarul municipiului. Este, desigur, consecința directă a ridicării gradului de conștiință civică. Din păcate, mai sînt unii nelipsit! de la audiente sau care ne trimit dosare întregi cu tot felul de reclamatii cu privire la lucruri mărunte: ba că vecinul sau vecina a zis cutare lucru sau a cîn- tat prea tare, ba că pisica vecinului a mieunat și a trezit copilul din somn... Multe dintre ele se dovedesc neîntemeiate. Dar. ca să ajungem la această concluzie, oameni cu sarcini importante la primărie iși pierd timp prețios, in loc să se ocupe de probleme reale, mult mai importante si mai stringente. Sînt probleme de educație cetățenească la a căror soluționare organizațiile Frontului Unității Socialiste din cartiere își vor aduce din plin contribuția. O asemenea metodă de lucru se înscrie în spiritul conlucrării strînse cu masele de oameni ai muncii, fără de care primăria nu-și poate îndeplini atribuțiile ce-i revin.
Rodica ȘERBAN

de voință(Urmare din pag. I)proprii. Aceasta oferă tuturor cetățenilor patriei posibilitatea să decidă în comun asupra măsurilor ce privesc viața și activitatea colectivelor de muncă ale localităților in care trăiesc și muncesc. Și cu acest prilej, ne angajăm să facem totul pentru a ne îndeplini neabătut sarcinile ce ne revin din grandiosul program adoptat' de marele forum comunist, fiind conștienți că în acest fel ne vom aduce contribuția la edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul românesc.Toți oamenii muncii din întreprinderea de stofe „Argeșeana" Pitești, ca și întregul nostru popor, au luat cunoștință cu bucurie de măsurile stabilite de conducerea partidului din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea rolului Frontului Unității Socialiste în întreaga viață socială.Noi, textilistele de la „Argeșeana", de curind membre ale organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, ne exprimăm profunda satisfacție și mîndria patriotică că făcînd parte din această organizație avem posibilitatea practică de a lua parte la viața politică, la dezbaterea problemelor economice și sociale care privesc colectivul nostru de muncă, cît și ale orașului în care trăim. Prin înființarea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste ne vom mobiliza și mai mult, vom participa și mai activ Ia rezolvarea problemelor ce ne stau în față, a tuturor sarcinilor ce ne revin din hotărîrile adoptate la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.In telegrama celor două organizații ale Frontului Unității Socialiste din întreprinderea agricolă de stat Tulucești, județul Galați, se arată : In atmosfera de puternică efervescență politică, de înaltă responsabilitate comunistă cu care toți oamenii muncii din patria noastră participă la ampla operă de înfăptuire a sarcinilor trasate de documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului, lucrătorii de la între-

BRAȘOV. Pe Valea Tigăilor din bazinul hidrografic Tărlung, județul Brașov, a fost construit primul baraj din țara noastră împotriva viiturilor torențiale, care dispune de locuri de priză unde pot fi montate echipamente pentru producerea energiei electrice. Barajul a fost proiectat de colectivul de amenajare a bazinelor hidrografice al versității din Brașov. (Nicolae Mocanu). Uni-
GALAȚI. cala bazin a Șantierului naval din Galați a fostlansată nava „Giurgiu" de 8 750 tdw. Este cea de-a douăsprezecea lansare care a avut loc aici în acest an. Colectivul șantierului pregătește lansarea unei noi nave de 18 000 tdw și își intensifică eforturile pentru a face posibilă efectuarea aceleiași operații la cea de-a doua platformă românească de foraj marin „Orizont". (Dan Plăeșu).
BISTRIȚA. Recent, s-au dat în folosință la Bistrița noua gară de călători și mărfuri, precum și noua autogară. Sînt edificii care îmbină linia arhitectonică tradițională de pe aceste meleaguri cu cea modernă. Ele dispun de o serie de utilități pe măsura exigențelor călătorilor și a sporului de trafic, care s-a ridicat din primele zile, în medie, la peste 22 000 de persoane. (Gheorghe Crișan).
ANINA. Minerii din cel mai vechi bazin carbonifer al țării — Anina — au îndeplinit planul pe anul 1979 la producția globală industrială, producția marfă și producția fizică. Pînă -la finele anului, ei vor extrage, peste prevederi, 50 000 tone cărbune brut. (Nicolae Cătană).
BACĂU. Zilele trecute, în noile cartiere de locuințe „Cornișa Bistriței" și „Republicii" din municipiul Bacău au fost recepționate șl predate locatarilor încă 423 de apartamente. Cu acestea, numărul apartamentelor date în folosință oamenilor muncii din orașele județului Bacău, de la începutul anului și pînă acum, se ridică la 5 197. Alte 700 de apartamente se află în stadiu final de construcție și vor fi predate la cheie pină la finele anului. (Gh. Baltă).
MARAMUREȘ. La Exploatarea minieră Ilba s-a dat în folosință o cantină unde minerii vor servi masa caldă. De asemenea, a intrat în funcțiune instalația de tratare și aducțiune a apei potabile pentru mină, care se alimentează din Lunca Someșului. (Gh. Susa).
ALBA. Constructorii de mașini de la întreprinderea mecanică din Cugir au pregătit primul lot de mașini automate cu tambur de spălat rufe. Noul tip de mașină execută automat alimentarea cu apă și detergent, încălzirea apei, spălarea, clătirea, limpezirea și stoarcerea rufelor. In acest scop, mașina este prevăzută cu 12 programe de lucru. (Ștefan Dinică).
ARGEȘ. Pentru sănătatea celor ce muncesc din județul Argeș sînt alocate anual 300 milioane lei. Recent, s-au dat în folosință un spital Ia Pitești și mai multe dispensare umane în mediul rural. In construcție se află patru noi spitale la Pitești, Cîmpuiung, Curtea de Argeș și Călinești. Ca urmare, în 1980 numărul de paturi din spitalele județului se va ridica la 6 253. (Gh. Cirștea).

LUNA CADOURILOR

Magazinele și raioanele specializate ale comerțului de stat dispun în această perioadă de jucării mecanizate (cu arc, volant sau motoraș), jocuri de montaj, jucării metalice litografiate (autoutilitare, garnituri ustensile de bucătărie). Totodată, există diverse jocuri din carton poligrafiat, Cu caracter 

prinderea agricolă de stat Tulucești. județul Galați, au luat cunoștință cu deosebit entuziasm de propunerile formulate de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului frontului unității socialiste în viața social-politică a României și îmbunătățirea organizării sale. Și la I.A.S. Tulucești s-a trecut la acțiunea de înscriere de membri și constituire a două organizații de bază ale Frontului Unității Socialiste, organizații care vor asigura participarea membrilor lor la întreaga viață politică a țării, vor lua parte activă la discutarea tuturor legilor și hotărîrilor ce vor fi supuse spre dezbaterea întregului popor. Totodată ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan ce ne revin pentru anul 1980.In telegrama organizației Frontului Unității Socialiste din întreprinderea comercială de stat mărfuri alimentare din municipiul Reșița se spune : Ne exprimăm via mulțumire și bucurie pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului nostru. Totodată, permiteți-ne să vă adresăm din adîncul Inimilor noastre cele mai sincere și respectuoase felicitări, urări de multă sănătate, putere de muncă și ani mulți încununați de roadele înțelepciunii și cutezanței re voluționare, în fruntea partidului, patriei și poporului român.Organizația proprie a Frontului Unității Socialiste, constituită în întreprinderea noastră, își exprimă profunda recunoștință pentru grija consecventă pe care o manifestați față de participarea tot mai largă și intensă a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la vasta operă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a orîndui- rii comuniste pe pămîntul românesc întregul colectiv de oameni ai muncii se angajează că nu vor precupeți nici un efort în realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin pentru transpunerea în viață a mărețelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului.

educativ, avind teme din istorie, geografie, botanică, zoologie, jocuri de îndemînare pentru fetițe — dintre care amintim „Mica croitoreasă", „Să țesem frumos", jocul pentru cusut „Talent și fantezie" — jucării din materiale textile și ornamente pentru pomul de iarnă.
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PRODUCȚIA

DE MOTOARE ELECTRICE-
la nivelul cerințelor economiei naționale
--------------------- Ancheta economica a „Scînteii" ----------------------Realizarea unul volum impresionant de mașini șl utilaje tehnologice pentru metalurgie, Industria chimicâ sau minieră depinde și de asigurarea motoarelor electrice, lată de ce ne propunem azi să analizăm stadiul îndeplinirii planului Io producția de motoare electrice, evidențiind totodată acțiunile întreprinse în vederea accelerării ritmului de lucru, problemele care trebuie urgent rezolvate, astfel ca toate contractele încheiate să poată fi onorate. Potrivit datelor furnizate de Centrala industrială de motoare și materiale

electrotehnice, In cele 11 luni care au trecut din acest an planul producției de motoare electrice de 0,25 kW și peste această putere a fost îndeplinit in proporție de 96,5 la sută. Mult mai semnificativă este însă exprimarea în bucăți a producției de motoare electrice, care evidențiază mai direct modul cum au
fost respectate cerințele beneficiarilor. Din acest punct de vedere, planul producției de motoare electrice a fost realizat în proporție de 85,6 la sută, ceea ce echivalează cu o restanță de peste 162 000 bucăți. Pornind de la aceste elemente, am întreprins o anchetă în unități producătoare de motoare electrice, urmărind :

• STADIUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI LA PRODUCȚIA FIZICA
• MASURILE ÎNTREPRINSE PENTRU LICHIDAREA RESTANȚELOR
• PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COLECTIVELE RESPECTIVE Un nou lot de motoare gata de livrare la întreprinderea de mașini electrice BucureștiFoto : E. Dlchiseanu

A

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE - 
BUCUREȘTI

Cînd fiecare pune umărul, 
ritmul de lucru sporește multIn ultima perioadă, la întreprinderea de mașini electrice-București a avut loc un pronunțat proces de înnoire și modernizare a producției. Această modificare a profilului producției a avut două consecințe principale. Pe de o parte, solicitările beneficiarilor au crescut simțitor, ceea ce a impus extinderea capacităților de producție. Pe de altă parte, trecerea de la o producție de mare serie la o producție de motoare speciale și de serie mică a atras după sine necesitatea efectuării unor schimbări substanțiale în organizarea fluxului tehnologic. Iată însă că, după 11 luni, planul producției fizice (exprimat in kW) a fost realizat numai in proporție de 97,5 la sută, ceea ce echivalează cu o restanță de circa 38 MW. Rămînerile în urmă sînt însă mult mai mari dacă ne referim la numărul de motoare fabricate. Din acest punct de vedere, planul a fost realizat în proporție de numai 84,2 la sută, restanțele in- sumînd 14 350 motoare.Primele semne ale impulsionării ritmului de lucru s-au făcut simțite în luna noiembrie, cind s-au realizat cu 810 motoare mai mult decît în luna octombrie. Trecînd în aceste zile prin secțiile de strungărie sau montaj, prin atelierul de construcții metalice sau cel de prese-împa- chetaj. pretutindeni se remarcă un plus de ordine și disciplină, voința fermă a tuturor muncitorilor și specialiștilor de a îndeplini integral sarcinile ce le revin....Secția sculărie. De aid au pornit cîteva inițiative valoroase pentru mersul producției. „Săptămîna în care a avut loc Congresul partidului a fost declarată săptămînă record în producție, ne spune tovarășul Iosif Naiic, maistru principal. Cu acel prilej, ne-am angajat să realizăm suplimentar un dispozitiv multiax, o cochilie cu mai multe cuiburi și o ștanță de mare randament. Prin mobilizarea întregului colectiv, angajamentul a fost îndeplinit și, în prezent, aceste scule și dispozitive sînt folosite cu bune rezultate. Secțiile de producție sint ajutate și în alt fel. In această perioadă, 4—5 ajustori sint transferați temporar și lucrează efectiv la montaj. Totodată, atunci cînd în secțiile de producție capacitatea strungurilor mici devine insuficientă, preluăm noi prelucrarea unor repere".

Iată, prin urmare, un exemplu care demonstrează convingător că atunci cind cooperarea dintre secțiile unei unități este bine organizată, ritmul producției poate crește simțitor. Dealtfel, măsurile luate nu se opresc aici. La această acțiune au participat și muncitorii de la secția mecanic-șef, precum și personalul auxiliar. Practic, primitorii-distribuitori din fiecare secție, după ce asigură aprovizionarea producției cu materialele necesare, lucrează efectiv în meseria pentru care sint calificați. Totodată, au fost luate măsuri pentru folosirea la maximum a timpului de lucru, scurtarea termenelor de reparație a utilajelor, îmbunătățirea asistenței tehnice în schimburile II și III, extinderea polideservirii, întărirea rolului noului mecanism eco- nomico-financiar.— Ca urmare a acțiunilor întreprinse, a felului cum a muncit întregul colectiv, în luna noiembrie am atins unul din cele mai ridicate ritmuri de lucru din acest an, precizează tovarășul Petre Mibai, șeful secției nr. 3 producție motoare.— Ați putea concretizai— Desigur. în luna trecută am realizat cîteva sute de motoare mai mult decît în septembrie. Dorința noastră este insă ca și luna decembrie să fie o lună record pentru nivelul producției. Cînd spun aceasta mă bazez pe faptul că oamenii sînt mobilizați, iar pregătirea fabricației s-a făcut din timp.Din discuțiile cu factori de răspundere din întreprindere am putut desprinde însă concluzia că rezultatele obținute puteau fi și mai bune dacă eforturile proprii ale colectivului erau susținute și de unii furnizori de materii prime și materiale. „In unitatea noastră, aprovizionarea tehnico-materială are un rol hotărîtor pentru realizarea producției fizice, ne spune tovarășul Nicolae Butică, secretarul comitetului de partid. Lipsa celui mai mic sortiment poate deregla un întreg flux tehnologic". Apelul muncitorilor de la I.M.E.B. se adresează in primul rind muncito- îilor de la întreprinderea de fier Vlăhița, care au o restanță de circa 5 000 carcase pentru diferite tipuri de motoare. O situație cu totul anormală s-a creat în legătură cu asigurarea remorcilor pentru grupurile 

mobile de 125 kVA, remorci pe care le produce întreprinderea de tractoare și mașini agricole-Craiova.Obiectivul oamenilor muncii de la I.M.E.B. de a face din luna decembrie o lună record în producție este
ÎNTREPRINDEREA „ELECTROPRECIZIA" - 

SACELE

Muncă mai bine organizată, 
mașinile folosite din plinLa întreprinderea „Electroprecizia" — Săcele se înregistrează o restanță de circa 86 800 motoare electrice. „Cauza principală, ne spune tovarășul Ion Andrei, director tehnic al întreprinderii, o constituie faptul că unele capacități de producție nu au fost puse în funcțiune la termenele stabilite. Și aceasta deoarece furnizorul extern a livrat cu întîrziere utilajele, ceea ce face ca nici la ora actuală acestea să nu fie montate".Colectivul întreprinderii se străduiește să diminueze cît mai mult ne- realizările. Amintim în acest sens măsurile luate pentru optimizarea loturilor de fabricație lansate în lucru, astfel încît să se reducă la minimum numărul și timpul reglajelor la mașini. Pe de altă parte, s-a asigurat o mai bună repartizare a personalului de întreținere pentru remedierea operativă a defecțiunilor care apar în funcționarea mașinilor și utilajelor. în scopul creșterii ritmului producției, unele operații speciale se execută și pe mașinile universale. Totodată, schimburilor, elevii din ultimul ans-a trecut la. completarea reduce anului.

ÎNTREPRINDEREA ,,ELECTROMOTOR” - 
TIMIȘOARA

în toate secțiile - programe 
prioritare de recuperare 

a restanțelorDe la bun început se cuvine remarcat faptul că, la motoarele electrice de 0,25 kW și peste această putere, planul producției fizice pe 11 luni a fost îndeplinit și depășit. După cum ne relata ing. loan Mureșan, director comercial al întreprinderii, au fost realizate suplimentar circa 5 000 motoare electrice de diferite tipuri. 

pe deplin realizabil. Experiența acumulată, rezultatele bune obținute în luna noiembrie sînt garanții că rezultatele din răstimpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului vor fi dintre cele mal bune.

ai școlii profesionale de pe Ungă uzină fiind trecuți să lucreze direct la mașini sub îndrumarea cadrelor tehnice și a muncitorilor cu experiență. De asemenea, o parte a personalului auxiliar a primit sarcina să execute și o serie de operații direct productive, iar asistența tehnică a fost îmbunătățită in toate cele trei schimburi. O atenție deosebită se acordă aprovizionării ritmice a locurilor de muncă cu materiale și .S.D.V.-uri, în așa fel încît muncitorii să folosească la maximum capacitatea mașinilor și timpul de lucru.Problemele cele mai dificile pe care le întîmpină în prezent colectivul întreprinderii sînt legate de lipsa unor materiale absolut necesare desfășurării producției. Un singur exemplu : I.C.M.E. — București are restanțe mari în livrarea tuburilor S.L.O. în condițiile în care furnizorii de materiale își vor onora obligațiile ce le revin, restanțele la producția de motoare se vor simțitor pînă la șf irșitul

Cu totul altfel se prezintă însă lucrurile la producția de motoare sub 0,25 kW, unde planul a fost realizat în proporție de 94,8 la sută, înregis- trîndu-sp o restanță de peste 4 500 motoare^Consiliul oamenilor muncii din întreprindere a luat o serie de măsuri practice, astfel ca planul să fie în

deplinit la toate tipurile de motoare, în primul rînd, au fost întocmite grafice de execuție pentru sortimentele nerealizate, asigurînd în acest scop și capacitățile corespunzătoare de producție. Ca atare, sfîrșitul «anului, toți I vor primi motoarele te. Fiecare secție de are în prezent programe de producție la întocmirea ținut seama atît de nivelul de înde
pină la beneficiarii contracta- producție prioritare i cărora s-aplinire a planului și al restanțelor, cît și de nevoile beneficiarilor. îndeplinirea acestor sarcini se urmărește zilnic de către biroul executiv al consiliului oamenilor muncii. Concomitent, prin delegații trimiși la furnizori se asigură primirea operativă a materialelor necesare fabricației motoarelor electrice. De asemenea, au fost stabilite grafice pentru livrarea urgentă la beneficiari a motoarelor fabricate, în acest scop so- licitîndu-se mijloace suplimentare de transport de la I.T.A. Timișoara și regionala C.F.R.între principalele probleme care condiționează îndeplinirea integrală

ÎNTREPRINDEREA
DE MOTOARE ELECTRICE - PITEȘTI

Eforturile proprii să fie sprijinite 
mai activ de furnizori!La prima întrebare, tovarășul Anatol Anușca, șeful biroului plan de la întreprinderea de motoare electrice — Pitești, ne-a răspuns pe scurt : „După 11 luni, avem o restanță de 51 265 motoare. Pină la sfîrșitul anului, restanța va ajunge însă la 80 000 motoare asincrone sub 0,25 kW. Calculul hîrtiei ne arată că cele 80 000 motoare nu se mai pot realiza ; ar însemna ca în luna decembrie să fabricăm 215 000 motoare, ceea ce practic este imposibil". Ne sînt invocate și cauzele 

Cîteva concluzii• Este evident că în bună măsură cauzele restanțelor la motoarele electrice trebuie căutate, în primul rînd, în unitățile respective, în deficiențele organizatorice care au afectat buna desfășurare a producției.• însemnate goluri de producție s-au înregistrat datorită neajunsurilor existente în aprovizionarea tehnico-materială. Surprinzător, dar uneori chiar unități din aceeași localitate - cum este cazul intreprinderii „Elec- tromotor"-Timișoara - nu iși onorează obligațiile contractuale. Ce fac organele locale de partid, cum acționează în asemenea situații ?• Prin măsurile întreprinse in ultimul timp de către

conducerile celor patru unități privind mai buna folosire a capacităților de producție existente, utilizarea rațională a forței de muncă, îmbunătățirea asistenței tehnice, ritmul de producție a fost substanțial sporit. Esențial este ca, în continuare, în această lună, ca și în anul viitor să fie intensificată această preocupare pentru atingerea unor ritmuri înalte de producție, astfel ca sarcinile de plan pe întregul cincinal să fie realizate integral la producția de motoare electrice.Anchetă realizată de I. TEODOR, C. IOANA, 
N. MOCANU și Gh. CÎRSTEA

a sarcinilor de plan pe luna decembrie se numără : a) livrarea neîntârziată de către I.P.T. Băilești a 5 600 carcase din fontă și de către F.I.U.T. Cărei a 7 000 carcase din fontă. Lipsa carcaselor de la acești furnizori a împiedicat respectarea contractelor de livrare a motoarelor electrice, în special din gabaritele 132 și 160, atît către beneficiarii interni, cît și la export ; b) livrarea de către I.C.M.E. București a 4 tone lac C-82 necesar fabricației motoarelor electrice T.H. pentru export ; c) livrarea de către combinatul petrochimic „Solventul" — Timișoara a unei tone de etilglicol ace- tat ; d) livrarea a 15 tone vopsea email de către întreprinderea „Azur" — Timișoara ; e) asigurarea a 12 800 condensatori prin întreprinderea „E- lectronum" — București.După cum se vede, întreprinderea a stabilit un program precis de lucru a cărui îndeplinire depinde însă și de cîțiva furnizori de materiale. Se așteaptă deci răspunșul prin fapte al furnizorilor, care, fără îndoială, folosesc și ei motoare electrice.

care au condus la această situație deloc dorită. Este vorba de nepu- nerea în funcțiune a unor importante capacități de producție, neasigura- rea'la timp a unor materiale ca uleiuri minerale (123 tone), cherestea și carton ondulat pentru ambalaje (1 053 metri cubi și, respectiv, 171 de tone), neonorarea în termen a unor contracte încheiate cu diferiți furnizori din țară.Vizitînd secțiile A și B ale întreprinderii, unde de fapt s-au înregistrat restanțele amintite, am putut 

remarca dorința Întregului colectiv de a depăși această situație, oricît de mari ar fi greutățile întîmpinate. In secția A, colectivul de muncă, depu- nînd eforturi deosebite, a obținut' în luna septembrie cea mai mare producție : a depășit planul cu 7 000 motoare. Sporuri substanțiale de producție au fost obținute la producția fizică și în lunile octombrie și noiembrie. Ce demonstrează aceste rezultate? Că la fiecare loo de muncă există resurse nebănuite, umane și materiale, care descoperite la vreme și valorificate cu grijă conduc, categoric, la cîștig de timp și, implicit, de producție. Este ideea pe care o împărtășește și inginerul Gheorghe Alexandru, șeful secției, care ne spune că restantele pot fi diminuate dacă se intervine pe multiple planuri, la toate nivelurile „De 3 zile însă producția nu se poate desfășura normal, deoarece" ne lipsesc conductorii cu diametrul de 0,4 mm, contractați cu întreprinderea de condensatori emailați — Zalău, ne spune interlocutoruL Așa se face că, în loc de plusuri, avem în continuare minusuri". Greutăți se întîmpină insă și deoarece serviciul de aprovizionare ai întreprinderii nu a luat din timp măsuri pentru procurarea argonului.Posibilități pentru recuperarea restanțelor există și in secția B. De la bun început, tovarășul Ion Popoianu, șeful formației de montaj motorașe pentru ștergătoare parbriz, susține in mod categoric că restanțele nu sînt o fatalitate, ceva imposibil de recuperat. Cea mai bună dovadă în acest sens sînt depășirile de plan în multe din ultimele zile. Este nevoie însă de o mobilizare mai susținută a tuturor factorilor de răspundere.Ceea ce se impune în primul rînd este ca serviciul de aprovizionare al întreprinderii, mai bine controlat de consiliul oamenilor muncii, să facă mai mult pentru asigurarea unor materiale, în special de la întreprinderea de ferite Urziceni, „Sinterom" Cluj, întreprinderea de cabluri din Tîrgu Mureș, care au o serie de restanțe. Este nevoie de asigurarea unei aprovizionări mai bune cu materiale, deoarece au fost întocmite programe concrete de măsuri pe secții, ateliere și utilaje, cu termene precise pentru recuperarea restanțelor.

DOLJ :

Lucrări intense 
în viticulturăUnitățile agricole cooperatiste și de stat din județul Dolj au plantat cu viță de vie, în această toamnă, 193 de hectare, depășind prevederile de plan. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în asociațiile economice de profil din Dubăleni, Desa și Daneți, pe terenuri nisipoase. Simultan, unitățile viticole din acest județ au executat arături pe 11 000 ha, reprezentînd a- proape 95 la sută din suprafețe, au fertilizat cu îngrășăminte chimice și organice 7 300 ha și au completat prin butași și marcotaj mai mult de 230 000 goluri în plantațiile existente.Consemnăm. de asemenea, faptul că pentru prima oară specialiștii din viticultura Doljului au executat tăieri de ușurare pe 710 hectare, din care 540 aparțin cooperativelor de producție.

GALAȚI:

Arături pe 
ultimele suprafețeArăturile de toamnă — importantă lucrare pentru producția de cereale a anului viitor — se execută pe ultimele suprafețe in județul Galați. Prin buna organizare a lucrului, ziua și noaptea, mecanizatorii din consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste Drăgușeni și Cudalbi, din cooperativele agricole Gohor, Crăiești, Nicorești, Negrilești, Rediu, Schela. Pe- chea, Țepu și altele, precum și cei din întreprinderile de stat Șendreni și Nicorești au raportat incheierea arăturilor de toamnă pe toate suprafețele planificate. In aceste zile, Utilajele din aceste unități au fost dirijate la unitățile celelalte pentru terminarea grabnică a acestei importante lucrări pe întregul județ. (Agerpres)

ÎN MIEZ DE DECEMBRIE

Nu e cazul ca și ultimii intîrziați 
să termine - în sfîrsit- arăturile de toamnă ?

Sîntem în miez de decembrie și, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, mai sînt de arat circa 308 000 hectare. Această suprafață este localizată mai ales în județele Ialomița, Ilfov, Brăila, Galați, Tulcea, Timiș, Buzău. Este o situație anormală și întîrzierea acestei lucrări se datorește nu atît condițiilor climatice din această toamnă, ci mai ales neajunsurilor care au existat și continuă să existe în utilizarea tractoarelor și la eliberarea terenurilor de coceni.Timpul este foarte înaintat și, tocmai de aceea, se impune ca și județele unde arăturile sînt mult întîrziate să încheie, în sfîrșit, această

lucrare Revine organelor de partid și consiliilor unice agroindustriale din aceste județe sarcina de mare răspundere de a lua toate măsurile pentru ca tractoarele să fie folosite din plin, lucrindu-se grupat, în formații mari, în schimburi prelungite și in două schimburi, astfel ca în cîteva zile arăturile să se încheie pe toate suprafețele. Este o lucrare de bază în agricultură de care depinde ca însămințările de primăvară să se poată executa la timp și la nivel agrotehnic ridicat, spre a se obține astfel recolte mari la hectar în anul viitor.
în județul Ialomița, pînă marți, 11 decembrie, arăturile de toamnă s-au făcut pe 204 000 hectare, din cele 300 000 de hectare prevăzute. Se apreciază că pe restul suprafeței arăturile urmează a fi încheiate în cel mult opt zile. Pentru creșterea ritmului zilnic de lucru, comandamentul județean pentru agricultură a continuat să pună accent pe măsurile organizatorice și tehnice stabilite anterior. Activiști de partid și de stat, aflați la fața locului în unitățile agricole, sprijină organizarea schimburilor prelungite și a lucrului în două schimburi. Ei acordă asistență tehnică, urmăresc aprovizionarea cu carburanți și asigurarea hranei calde pentru mecanizatori, în ultimele nopți, membrii biroului județean de partid au controlat modul în care sînt respectate măsurile stabilite. S-a constatat că în timp ce in majoritatea consiliilor unice agroindustriale se lucrează în schimburi prelungite de 14—16 ore și în două schimburi, în altele, datorită slabei munci organizatorice, nici ziua nu este folosită pe întreaga ei durată.în consiliul unic agroindustrial Țăndărei, în noaptea de 7 spre 8 decembrie se aflau la arat, pe solele fermelor nr. 11 și 12 din cadrul întreprinderii agricole de stat Ograda, în schimbul II două grupe de cîte 17 pluguri. Majoritatea celor aflați la volanul tractorului erau combi

ner!, oameni care își cunosc bine meseria. Printre cei mai harnici — Ion Ciupitu, Vasile Sin și Ion Dinu, Ion Trică, Pavel Ion, Vasile Drăj- neanu și șeful secției. Ion Borjoc. Pînă dimineața, ei au arat cîte 3,10 hectare fiecare. După cum se desfășoară lucrările, în unitățile din acest consiliu arăturile se vor încheia în două zile.
Raidul nostru în unități agricole 

din județul Ialomița

La cooperativele agricole Smirna, Grivița, Traian și Miloșești, din consiliul agroindustrial Grivița, se realizează recorduri în ce privește suprafața arată într-un schimb prelungit. Mecanizatorii Constantin Raită și Nicolae Păcală ară 5,4, respectiv, 5,2 hectare pe zi. Dar ei încep lucrul la ora 6 și îl încheie la ora 21. Rezultate bune, concretizate în peste 4 hectare arate pe zi, obțin numeroși alți mecanizatori. Cei 40 de tractoriști, care lucrează în schimburi prelungite, ară zilnic 175—180 hectare, iar cele 20 de tractoare realizează cîte 50 hectare pe schimb.

In aceste condiții, pînă la sfîrșitul săptămînii, ogoarele vor fi executate pe întreaga suprafață planificată. In unitățile din consiliul agroindustrial Cosîmbești sînt la arat doar 27 tractoare in schimb prelungit și 16 in două schimburi. „Folosite cu pricepere, ne spune ing. Gheorghe Florescu, directorul S.M.A., realizăm zilnic 4,5 hectare de fiecare 

mecanizator în schimb prelungit șl 2,5 hectare în schimbul II. Șefii secțiilor de mecanizare lucrează pe tractoare șl, totodată, fiecare coordonează munca unei grupe".Dacă în toate unitățile agricole s-ar lucra în acest ritm, arăturile ar putea fi încheiate mai repede. In consiliul agroindustrial Andrășești, schimburile prelungite sînt însă mai scurte, iar cele 120 de tractoare nu realizează decît 360 hectare pe zi — în medie doar 3 hectare de fiecare mecanizator. Mai bine este organizată aici munca în schimbul II, cele 36 de tractoare arînd în fiecare 

noapte 100 de hectare. Dacă toți mecanizatorii ar lucra precum fruntașii, ritmul mediu zilnic ar crește la aproape 500 hectare, iar lucrarea s-ar putea încheia în 3—4 zile.în unele consilii unice agroindustriale, organizarea schimbului prelungit este lăsată exclusiv pe seama mecanizatorilor și a șefilor de secții, tractoarele lucrînd în brazdă doar 8—9 ore pe zi. La organizarea muncii în două schimburi unii abia acum se gîndesc. Așa stau lucrurile în unitățile din consiliul unic agroindustrial Gura Ialomiței. în ziua cind ne-am aflat aici, organizatorul de partid, inginerul șef al consiliului agroindustrial și ceilalți specialiști plecaseră la Țăndărei, în loc să fie în mijlocul mecanizatorilor. Situații similare am întîlnit în consiliile agroindustriale Jegălia, Cuza Vodă și Ciocănești, unde organizațiile de partid nu acționează energic pentru mobilizarea oamenilor și organizarea judicioasă a muncii.în Bărăganul ialomițean aproape 2 000 de tractoare lucrează la lumina farurilor in schimburi prelungite sau în schimbul II. Este un lucru bun. Esențial este ca munca mecanizatorilor să fie pretutindeni bine organizată pentru ca suprafețele arate zilnic să fie mult mai mari.
Mihai V1ȘO1U corespondentul „Scînteii"

CONTRASTE
La întreprinderea de autocamioane din Brașov există o tradiție a rezultatelor bune în producție. între „secretele" care stau la baza acestei tradiții poate fi dezvăluit spiritul creator al acestui colectiv. Dovadă sînt eforturile brașovenilor pentru înnoirea și modernizarea producției de autovehicule — produse care se bucură de prestigiu în tară șl peste hotare.Mal puțin cunoscute sînt însă preocupările acestui colectiv pentru

A înghețat un calibrorOmul înțelept îndepărtează bolovanul întîlnit pe cărare. în unele întreprinderi „bolovanii" sint întruchipați de utilaje... inutile ; adesea ■ „nu se găsește timp" pentru a se lua măsuri de transferare a acestora în alte locuri unde sînt Intr-adevăr utile, pentru a nu mai încurca procesul de producție. Este cazul unui calibror la rece în valoare de 15,5 milioane lei
La „Străduința11 — mai multă... stăruințăîntreprinderea „Dero" din Ploiești are o restanță de peste 270 tone detergenți granulați și lichizi. O situație aparent paradoxală, dacă avem în vedere că întreprinderea are aproape tot ce îi trebuie pentru a-și realiza integral planul la producția fizică. Cu o excepție : îi lipsesc ambalajele pentru a expedia produsele pe care le fabrică. Furni

Secret publicdezvoltarea și modernizarea bazei sale tehnice. De fapt, și a altor unități din țară, pentru că, prin căutările creatoare ale colectivului său, întreprinderea din Brașov a devenit astăzi și o importantă furnizoare de utilaje și mașini-agre- gat. în actualul cincinal, aici s-au realizat 440 de mașini-agregat și 8 linii automate de fabricație (echivalentul a peste 4 500 tone utilaje tehnologice), obți- nîndu-se o economie valutară de peste 370
care a „Înghețat", din anul 1957, pe una din liniile tehnologice ale întreprinderii de țevi din Roman ; sau al celor trei mașini de eti- rat-filat aduse din import și care valorează6,7 milioane lei, dar detrei ani, de modernizat de melană cînd s-a instalația II de laCombinatul de fibre și fire sintetice din Săvi-nești, stau tot pe loc, deși ar putea fi folosite la noile obiective de
zorul acestora : Fabrica de cartoane ondulate „Străduința" din București, ale cărei restanțe însumează 150 tope de ambalaje.Pentru impulsionarea livrărilor, întreprinderea ploieșteană a făcut felurite demersuri: telefoane peste telefoane, adrese, a trimis la București delegați, dar unitatea furnizoare rămîne vajnic pe poziția ei ; adică nu livrează ambalajele rit

milioane lei. Dar brașovenii sînt deciși să nu se oprească aici. Pentru cincinalul viitor și-au propus să fabrice 800 de mașini- agregat și 12 linii tehnologice automate de prelucrare a metalului, multe cu comandă- program. Așadar, ho- tărîrea de autodepășire poate fi socotită ca fiind al doilea „secret" al succeselor pe care brașovenii le obțin an de an în producție. Ceea ce acum nu mai constituie un secret pentru nimeni. (N. Mocanu).
la receinvestiții. Să amintim și cazul a două agregate de furniruit pe cant care au costat întreprinderea de prelucrare a lemnului din Zalău nu mai puțin de 2,3 milioane lei, dar dere- glîndu-se frecvent în timpul funcționării, din cauza unor deficiențe constructive, li s-a rezervat doar rolul de... decor. Mult prea cos-'' tisitor acest „lux" ! (C. Cârlan).

mic și integral, cum s-a obligat prin contract. Consecințele? La „Dero" se irosesc capacități de producție și timp de muncă, iar gospodinele nu găsesc în magazine toate produsele unității. Nu consideră oare conducerea întreprinderii „Străduința" că trebuie să depună mai multă... stăruință pentru a recupera grabnic restantele la ambalaje. (C. Căpraru).
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„DEMOCRA TIZAREA
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE"

Se afirmă talente din rîndul oamenilor muncii

în cea de-a IlI-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României"

(Urmare din pag. I)problemelor ce confruntă omenirea. De aici — concluzia că nici una dintre aceste probleme mari și spinoase nu se mai poate soluționa doar de citeva țări, oricit de mari ar fi și oricite mijloace ar avea la dispoziție; soluții reale, judicioase, viabile, unanim acceptabile pot fi găsite numai prin aportul de gindire și acțiune al tuturor statelor, indiferent de mărime, de potențial, de orinduire și grad de dezvoltare. Ca o sinteză superioară a acestei idei fundamentale, in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XII-lea se arată că : „Soluționarea gravelor și complexelor probleme din viața mondială impune intensificarea eforturilor pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru participarea activă, în condiții de deplină egalitate, a tuturor țărilor la viața internațională".Așa cum reiese din textele publicate în culegere, partidul șl statul nostru nu ignoră cîtuși de puțin rolul important și răspunderea deosebită a țărilor mari și foarte mari în viața internațională ; dimpotrivă, le subliniază cu consecvență și, ținînd seama de deosebirile de orinduire socială dintre puteri, cheamă in permanență țările socialiste să-și exercite influența lor pozitivă, corespunzător misiunii istorice a socialismului de a asigura pacea și progresul omenirii., Totodată, România subliniază constant — extrasele reproduse din opera președintelui republicii fiind Concludente în această privință — cerința Imperioasă de a asigura participarea activă, cu drepturi egale, la soluționarea problemelor cardinale ale lumii de azi, a statelor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate. Avîn- du-se în vedere că aceste țări formează covîrșitoarea majoritate a statelor lumii, că de regulă ele sînt primele victime ale politicii de dominație, sînt evidente interesul și capacitatea lor de a aduce o contribuție sporită la soluționarea democratică a, problemelor internaționale, la instaurarea unor relații de deplină egalitate, Ia afirmarea noilor prin
CRONICA TEATRALĂ

„Concurs
de frumusețe"

de Tudor POPESCUUn autor care s-a impus atenției în ultimele stagiuni este Tudor Popescu. Piesa de succes „Cuibul", jucată pe mai multe scene din țară, este o satiră vehementă la adresa Imposturii, demagogiei, lichelismului și fățărniciei. Unul dintre personajele comediei folosește frecvent, în discuțiile sale, cuvintul alienare, îl rostește adeseori pentru Că ii sună lui frumos la ureche fără să aibă vreo legătură cu preocupările sale. Rostindu-1 neîncetat, el își definește caracterul ipocrit și poltron. De fapt, folosirea noțiunii de alienare în limbajul unui tip grotesc este și o posibilitate de caracterizare a acestuia. Personajul respectiv este un posedat al cuvintelor prețioase. El se hrănește cu vorbe. Și liota din cuibul său a căpătat aceleași deprinderi. Toți îngurgitează palavre și numai palavre.Ca și „Cuibul", piesa lui Tudor Popescu „Concurs de frumusețe", prezentată în premieră absolută la Bacău, incriminează traficul de influență, servilismul, existența goală și superficială, egoismul, necinstea. Mai accentuate sînt, în această piesă, a- luziile la adresa spiritului mic-bur- ghez și parvenitismului. Dramaturgul se răfuiește cu o lume de paraziti sociali care au incetat, de multă vreme, să mai fie folositori vieții, progresului. Deși unii au diferite responsabilități, acești belferi rutinați și sclerozați își sporesc confortul domestic și cheltuielile, bineînțeles, cu obligațiile pe care le reclamă îndeletnicirea chinologică, să zicem.Eroii piesei lui Tudor Popescu au ca preocupări majore... creșterea clinilor. Concursul de frumusețe ce se pregătește este al ciinilor de elită, cu arbore genealogic ce atestă puritatea 

imaculată a rasei, descendentă din împerecheri necorcite cu potăi usarnice.Firește. pretextul ales de autor are o semnificație metaforică, problematica piesei însumînd elementele unei comedii de moravuri sociale. Precum în „Cuibul", și aici replica preia clișee verhale. ticuri si reflexe condiționate fixate în comportamentul unor indivizi în derivă morală, abandonați de revoluție, de istorie. Trebuie să recunoaștem însă că
La Teatrul 
dramatic 

„Bacovia" 
din Bacău

piesa este săracă In evenimente dramatice. în acțiuni propriu- zise. pe care le numim situații scenice, replica fiind singura modalitate de expunere și caracterizare a fabulei. din păcate cam lineară si previzibilă ; jocul cu ciinii fiind o ecuație-parabo- lă ușor descifrabilă.în mod deliberat, autorul folosește un limbaj de uzură cotidiană. procedeul vi- zind, desigur, formalismul și superficialitatea unor relații compromise etic si profesional.Acestei faune în dezagregare i se opune un suflu înnoitor care refuză confortul mic-burghez. îmbuibarea si chiverniseala exagerată, optind pentru o viată simplă, eliberată de prejudecăți.Comediile lui Tudor Popescu, cred eu. ar căpăta mai multă forță de expresie dacă ar fi eliberate de per- sonaje-tampon. care în loc să îmbogățească problematica pieselor respective riscă să o diminueze. Aceste replici, puse m

cipii în stare să asigure independența și suveranitatea tuturor statelor, condiții de progres și pace pentru toate națiunile.în ce o privește, România — așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu înțelege să aibă o poziție pasivă față de marile probleme internaționale actuale ; ea este și va fi întotdeauna un factor activ, dinamic și constructiv în marea bătălie a popoarelor, a forțelor înaintate pentru așezarea relațiilor interstatale pe baza egalității și respectului reciproc, pentru înfăptuirea unei politici noi, democratice și constructive, de pace și rodnică colaborare internațională.Un relief deosebit dobîndește în actualele împrejurări internaționale secțiunea din volumul recenzat care pune in evidență necesitatea imperioasă a soluționării pe cale politică a diferendelor dintre state. Extrasele reproduse pledează convingător pentru abolirea definitivă a forței și amenințării cu forța, demonstrîn- du-se, în lumina atîtor experiențe tragice, că nimic nu justifică recurgerea la forță ; pe cale militară problemele litigioase nu numai că nu-și găsesc rezolvarea, dar se complică și mai mult ; se perpetuează vechi conflicte și apar altele noi, se ajunge la ostilități, soldate cu grele pierderi umane și materiale ; sporește încordarea și se creează riscuri imprevizibile pentru pacea și securitatea mondială. Cu atît mai mult este de neconceput calea militară în relațiile dintre țările care construiesc socialismul, ca și între țări care-și propun să meargă pe o cale nouă, progresistă.Numeroase extrase din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, reproduse în volum, exprimă convingerea fermă că numai prin discuții între părțile interesate, la masa tratativelor, se pot găsi soluții judicioase, durabile pentru diferendele internaționale, oricît de complicate, că aceasta, și numai aceasta este calea conformă cu rațiunea politică, cu interesele vitale ale popoarelor implicate în conflicte și ale întregii omeniri. Tocmai această convingere călăuzește poziția și activitatea României in vederea reglementării pe căi politice a conflictelor din 

dialog cu limbajul ce se urmărește a fi persiflat, capătă sensuri peiorative. De asemenea, în noile sale lucrări, dramaturgul trebuie să-și pună la încercare efortul de a construi acțiunea scenică cu o mai atentă preocupare pentru evoluția personajelor în situații și relații con- flictuale.Regizorul I. G. Russu a propus o viziune realistă de spectacol și o distribuție omogenă, cu reală vocație pentru registrul comic. Interpretii (Nicolae Roșioru. Doina Deleanu. Dumitru La- zăr Fulga. Florin Gheuca, Despina Pri- săcaru. Constantin Coșa. Constantin Constantin, Sică Stănescu, Puiu Burnea) sint dezinvolți. țin strîns ritmul, nuanțează cu efect tilcul replicilor, iar tipologiile elaborate sint consonante cu problematica textului. Scrierea ne- avînd însă o gradație ritmică, așa cum se o- bisnuiește într-o oo- medie, spectacolul trenează spre final. Cota de inventivitate regizorală fiind atenuată, dimensiunea caricaturizată a reprezentației este estompată sau pulverizată în cîteva „cîrlige" actoricești.Cu acest spectacol, la Tg. Ocna si-a deschis noua stagiune teatrul băcăuan. In același timp, un alt colectiv artistic a prezentat în municipiul Gh. Gheorghiu-£)ej premiera cu piesa „Opera de trei parale" de B. Brecht. în regia tinărului tunisian Sassy Brahim. absolvent al I.A.T.C. „I. L. Caragiale" București.Piesei lui Tudor Popescu i se vor adăuga și alte lucrări din dramaturgia originală contemporană semnate de Ecaterina Opro- iu, Paul Everac, Virgil Stoenescu. M. R. Iacoban. Stelian Va- silescu.
George GENOIU

Orientul Mijlociu, Africa, Asia de sud-est. Cipru și din alte regiuni ale lumii ; această convingere a determinat inițiativa țării noastre Ia O.N.U. privind reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state ; aceasta motivează înalta apreciere acordată contactelor și tratativelor care pot contribui la reglementarea pașnică a problemelor litigioase.într-o ultimă parte a volumului recenzat sînt grupate numeroasele declarații ale președintelui României privind rolul Organizației Națiunilor Unite în procesul democratizării relațiilor internaționale. Aprecierea deosebită care se acordă acestui rol derivă din considerentul că O.N.U., ca cel mai larg și reprezentativ for mondial, oferă cadrul organizat și propice pentru participarea tuturor statelor, și îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, la dezbaterea și soluționarea marilor probleme contemporane. în legătură cu aceasta, în volum sînt evocate numeroasele luări de poziție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în favoarea creșterii rolului și eficienței O.N.U. și ale organismelor sale în ansamblul vieții internaționale, propunerile și inițiativele îndreptate spre perfecționarea activității O.N.U., spre democratizarea sa continuă, corespunzător schimbărilor care au avut loc în lume și dorinței popoarelor.Ideile de politică externă cuprinse în acest volum, reafirmate, dezvoltate și întregite în documentele Congresului al XII-lea, constituie pentru partidul și statul nostru un puternic imbold de a-și intensifica activitatea în vederea promovării marilor deziderate ale democratizării relațiilor internaționale, lichidării focarelor de tensiune și conflict, salvgardării și consolidării destinderii, păcii și securității internaționale. .Importanța și actualitatea lor, marea Tor forță vitală își găsesc expresie în faptul că ele întrunesc nu numai deplina adeziune a poporului român, dar se bucură și de un larg ecou internațional, contribuind la creșterea prestigiului României, a președintelui ei. ca vajnic promotor al unei politici externe conforme cu rațiunea, cu cele mai profunde idealuri de libertate, democrație, independență și pace ale popoarelor.
Expoziție 

de artă popularăLa Muzeul Brukenthal din Sibiu a fost vernisată expoziția „Etnografie și artă populară din Africa, America, Asia, Australia, Oceania, în colecțiile muzeelor din Republica Socialistă România". (Nicolae Brujan).
Sub flamura idealului comunist(Urmare din pag. I)spre alienare. O asemenea societate nu a putut opri procesul de degradare treptată a omului, de îndepărtare tot mai accentuată a acestuia de propria-i substanță umană. Contradicția organică dintre modul și relațiile de producție a accentuat gradul de exploatare a omului, luînd forme noi, complexe și subtile, cu efecte imediate potrivnice afirmării sale și ducind la o dezvoltare îngustă și rutinieră a sa, cu un tot mai limitat orizont individual și social — ca rezultat al unor condiții de viață mizere, pentru încă multă lume, a chinuitoarei nesiguranțe a existenței sale. De unde și urmarea unor manifestări de ordin social mai generale precum violența politică și socială, terorismul, recrudescența fascismului și rasismului, creșterea criminalității și imoralității, a individualismului și egoismului feroce etc., toate o expresie elocventă a procesului de dezumanizare a societății, a îngrădirii afirmării personalității umane, a îndepărtării de frumusețea prometeică a condiției umane.Superioritatea societății noastre, marcată și mai distinct de următoarea etapă a dezvoltării sale, clar jalonate de hotărîrile Congresului, ne apare astfel și mai evidentă, căci deosebirea este de esență, fundamentală și cu o strălucită perspectivă revoluționară. Este o superioritate dovedită de propria noastră viață și practică socială, de noile obiective pe care societatea noastră și le-a propus, sub forma dezvoltării sale multilaterale, cu atributele și virtuțile sale înnoitoare, cu inepuizabila sa forță creatoare, cu uriașele sale rezerve și posibilități reale de înfăptuire mai rapidă a noului nostru ideal uman, comunist, de realizare treptată, programatică, în spirit revoluționar a noului mod de viață, concret, ca expresie fidelă a noii condiții umane. „Realizăm socialismul și comunismul — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea de încheiere a Congresului — în care omul reprezintă figura centrală, preocuparea primordială. Tot ceea ce întreprindem este consacrat omului, libertății, bunăstării și fericirii lui". Ceea ce în mod practic înseamnă că socialismul tinde să aducă traiectoriei de perspectivă a devenirii și afirmării omului corecția necesară pentru plasarea dezvoltării lui pe orbita firească, fără de sfîrșit, a condiției umane, ea însăși perfectibilă în chiar esența sa.Obiectivul fundamental al următoarei etape presupune efortul susținut, conjugat, entuziast al întregului popor, conștientizarea propriului proces de dezvoltare, odată cu dezvoltarea întregii societăți. Munca liberă este categoria fundamentală, decisivă a condiției umane, elementul principal al afirmării omului, al înfloririi personalității sale. Societatea noastră asigură în primul rînd tocmai acest drept fundamental al

Emil Mureșan, artist plastic 
amator din Mediaș, prezintă 
aceste lucrări („Constructor", 
„Mesaj") în expoziția „Mediașul 
contemporan", care reunește 
creația amatorilor din acest oraș 
afirmați în cadrul Festivalului 
national „Cîntarea României"

______________________________  

omului, considerîndu-1 în același timp și o datorie a acestuia, condiție esen- ■ țială a realizării sale. Este vorba, desigur, de munca eliberată de orice vechi servituți, de tot ceea ce a constituit caracterul ei asupritor și degradant din trecut. Mai mult, pe lîngă muncă, principalul domeniu al creativității umane, aceeași filozofie a noastră acordă atenția cuvenită și celorlalte laturi ale naturii umane, activității spirituale a omului, marilor sale disponibilități specifice, manifestării tuturor aptitudinilor și talentelor sale, inteligenței, dar și simțirii sale, setei sale de i'rumos, capacității sale proprii de însușire estetică a lumii, a tuturor acestora într-o indestructibilă unitate și înlănțuită desfășurare a lor in procesul unic și viu, complex al dezvoltării sociale și totodată al afirmării omului în totalitatea sa organică, completă,\ spre ceea ce tot Marx numea omul total.Rezolvînd treptat și în spirit revoluționar urmele gravelor contradicții ale vechii societăți, societatea noastră tinde să ajungă treptat, în această nouă etapă, la o mai temeinică închegare a unui nou mod de existență a omului, cel socialist, cu principiile și sistemul său propriu fundamental de valori, potrivit eticii și echității socialiste. Socialismul, comunismul însemnind astfel, deopotrivă, și scopul și instrumentul afirmării omului, al asigurării condiției umane într-o nouă perspectivă socială, istorică, ceea ce îndreptățește credința și speranța noastră în succesul noii „etape de cea mai mare însemnătate în înfăptuirea Programului partidului, pe drumul spre societatea comunismului".în acest sens, hotărîrile și documentele Congresului al XII-lea al partidului nostru cuprind sarcini de o deosebită însemnătate și în domeniul activității spirituale, politico- ideologice și cultural-educative în următoarea etapă a dezvoltării societății noastre, caracterizată tocmai prin esența ei umanist-revoluționară. O literatură și o artă mai adînc implicate în acest viu proces al dezvoltării noastre sociale, însuflețită de idealul nostru comunist, de o inegalabilă forță, printr-o mai înaltă și mai valoroasă expresie literar-artis- tică, mai aproape de viața, munca și năzuințele eroilor noștri contemporani. „Literatura — stăruie tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul la Congres — este chemată să reliefeze convingător noua condiție umană din societatea noastră, idealurile, frămin- târile și aspirațiile omului nou. universul său spiritual tot mai bogat, virtuțile și trăsăturile sale morale înaintate, să militeze pentru triumful noului, al idealurilor de dreptate și libertate socială". Istoria contemporană, prezentul nostru socialist ne-au acordat această măreață și nobilă sarcină, posibilitatea realizării unor opere fundamentale, cit mai valoroase, corespunzătoare acestei noi etape istorice. Este o șansă care ne onorează și ne mobilizează în cel mai înalt grad.

Larga deschidere a culturii către mase se dovedește a fi cu fiecare zi un mare adevăr, o semnificativă realitate a anilor noștri. în întreprinderi și pe șantiere, în școli și așezăminte culturale, in instituții și la sate, pretutindeni, a- colo unde este prezent freamătul muncii, oamenii își bucură sufletul cu lumina culturii, devenită în fapt un bun de preț al tuturor. Festivalul național „Cîntarea României", temeinic și amplu act de educație politică și cultură socialistă — aflat acum la cea de-a treia ediție — a contribuit efectiv la statuarea noii înfățișări spirituale a celor ce muncesc din patria noastră.Desfășurată pe două coordonate esențiale și în a- celași timp firești, activitatea cercurilor și cenaclurilor literare împlinește deopotrivă cerința educației politice și culturale a maselor, oferind prin dezbateri orizontul politic-este- tic absolut necesar, precum și latura practică, discutarea creațiilor literare ale membrilor lor, vizînd sublinierea în plan concret a adevărurilor politice, a sentimentelor de înaltă vibrație patriotică exprimate în versuri sau în proză.Din aceste puncte de vedere, cenaclurile muncitorești din județul Ilfov, adevărate școli de educație estetică, au demonstrat convingător, în cele două ediții ale Festivalului național „Cîntarea României", rolul lor deosebit de important în promovarea unor creații profund realiste inspirate de tumultuoasa atmosferă a muncii, de efortul cotidian și tenacitatea de fiecare clipă a celor ce făuresc noua epopee a țării.Cenaclul literar „Alexandru Sahia" al muncitorilor din Oltenița reprezintă în acest sens . un exemplu elocvent despre modul în care creația literară născută din dimensiunea realelor
Nobila misiune a muzicii: a îmbogăți 

viața spirituală a societățiir— Aș vrea să discut, in primul 
rînd, cu dirijorul Marin Constantul, 
al cărui nume rămine legat de corul 
„Madrigal". Vă propunem să răsfoim, 
pentru început, agenda ’79.M. C. — Nu .știu cum să fiu mai convingător, dar 1979, fără rezerve, a fost pentru mine ca dirijor, alături de madrigaliști, un an deosebit de greu. La prima vedere nimic special. Am continuat seria turneelor începute în urmă cu 17 ani — peste 120 în ltune, în toată țara, în lung șl-n lat, seria discurilor — 16 la număr, numeroasele înregistrări la radio și la televiziune. Dar am avut de trecut două examene dificile : „Cîntarea României" și Festivalul internațional „George Enescu".

— Primul, este știut, a fost o luptă 
extraordinară pentru impunerea ni
velului artistic al școlii de compozi
ție corală, concertele „Madrigalului" 
fiind de fapt o retrospectivă a școlii 
corale românești. Dar al doilea?M. C. — După părerea mea. din cauza unor deficiențe organizatorice, în sensul că nu a fost asigurată din timp participarea unor vîrfuri ale lumii muzicale internaționale, a trebuit să căutăm formule deosebite care să stîrnească interesul, să ridice ștacheta calității. Astfel, am propus o trecere in revistă a școlii românești corale, de la începuturi pînă in prezent, de la Filotei Sin Agăi Jipei și pînă la Alexandru Pașcanu cu recentul opus „Festum hibernum".

— Este știut că. in ’79 ați făcut nu
meroase deplasări de lucru în țară 
la chemarea melomanilor. Mi se pare 
interesantă intilnirea pe care ați 
avut-o cu profesorii de muzică și 
dirijorii din Hunedoara.M. C. — Vedeți, a crescut considerabil numărul iubitorilor artei, corale ; statisticile sînt edificatoare ; milioane de melomani, de la simpli spectatori, ascultători pînă la coriști, dirijori, artiști amatori, artiști profesioniști... Pentru aceștia, un singur concert într-o stagiune nu este de ajuns. La Hunedoara am inițiat, alături de comitetul județean de cultură și educație socialistă, un micro- curs și seminarii de specialitate, utile în primul rînd profesorilor de muzică și dirijorilor, cei care de fapt, nu trebuie să uităm, asigură calitatea artistică a mișcării corale de amatori, seminarii privind probleme tehnice și de interpretare. După cursuri, concerte propriu-zise, nu numai la Deva, ci și la Mintia, de „Ziua energeticianului", în fața lucrătorilor termocentralei și pentru minerii de la Brad. Este un public de o calitate extraordinară care iubește muzica corală și vrea să o cunoască bine, nu diletant, nu „după ureche".

— Deci 1979, anul preocupărilor 
legate in primul rind de propagarea 
muzicii corale contemporane româ
nești. Ce are de spus insă compozi
torul Marin Constantin?M. C. — Eu propun nu numai o muzică nouă, o muzică cu o tehnică componistică nouă, ci o muzică în stare să reflecte și vremurile pe care le trăim. Dintre paginile compuse aș aminti cîntecul intitulat „A învăța, a munci și a cerceta e datoria ta". Este de fapt un citat din cuvîntarea secretarului general al partidului la deschiderea anului universitar la Timișoara, o propoziție cu multiple înțelesuri, pe care am comentat-o intr-un opus coral.

împliniri ale muncii, poate crea — la rîndul ei — un climat spiritual propice altor noi și frumoase rezultate în producție. Așa se face că aici s-au afirmat, ca talente literare, muncitori fruntași precum Maria Cristea-Vrancea, autoare a unui volum de versuri de mare sensibilitate lirică și •vibrație patriotică, Gheor- ghe Șerbulea, prezență permanentă în viața literară a județului, Dumitru Dragon,

resc In celelalte cenacluri literare, îndeosebi în cele din comune. Acest din urmă element constituie, de fapt, reflexul — pe planul activităților educative — al noilor realități' social- economice ale satului ilfo- vean, in care — aidoma altor sate ale patriei — pătrunderea industriei, prin crearea unor unități de producție sau deplasarea unei părți a forței de muncă, îndeosebi tineri, spre
Educație și creație 

în cenaclurile 
muncitorești

creator de versuri, dar și de muzică tînără și alții, de curînd intrați în cenaclu.Aceeași constatare este valabilă și pentru cenaclurile de profil din celelalte orașe, unde fruntașii în producție iși dăruie și în versuri prinosul dragostei lor pentru muncă și pentru rodul împlinit al țării. Printre ei, Ion Eremia. Geor- geta Ștefănuc, Adrian Ghe- rasim (Buftea). Nicolae Țone (Giurgiu), Gheorghe Dobre (Urziceni) și mulți alții oferă suficiente argumente despre eficiența cu largi reverberații politice a ființării cenaclurilor muncitorești.Concluziile desprinse pînă acum reprezintă jalonul care prefigurează activitatea mai bogată a acestora în actuala ediție a festivalului. în acest sens există premise atît pentru creșterea numărului acestor cenacluri, cît și pentru promovarea spiritului muncito-

unități industriale din localități urbane apropiate, evident ei rămînînd ai satului lor, creează climatul favorabil pentru creșterea ponderii elementului muncitoresc în activitățile de creație din așezămintele culturale sătești.Așadar, privitor la cenaclurile muncitorești pro- priu-zise, față de care — să recunoaștem — nu am avut pînă în prezent preocupări prea accentuate, este evidentă posibilitatea de creștere a numărului lor sub cel puțin două aspecte : fie raportind pe cele existente, — puține, desigur — la numărul destul de mare al unităților industriale puternice, fie avînd în vedere noile obiective de mare însemnătate economică ce vor îmbogăți în viitorul cincinal zestrea județului Ilfov, îndeosebi marile platforme industriale. Judecind lucrurile din ambele considerente rezultă că tre

— Primul concert al „Madrigalu
lui", in urmă cu 17 ani, a fost apre
ciat fără rezerve ca actul de naștere 
al unui ansamblu eminent. An de an 
au început să apară mici „madrigu- 
luri", după posibilitățile, după pregă
tirea coriștilor. Ce părere aveți in 
acest sens de formațiile de amatori: 
„Vox humana" din Sf. Gheorghe, di
rijată de Szolt Szilagy, și de „Vox 
Marts" din Constanța, condus de Bo
ris Cobasnian?M. C. — Nașterea „Madrigalului" a fost un angajament pentru toată cariera noastră de artiști. De fapt, ascensiunea lui se explică prin pledoaria noastră fierbinte pentru exigență, pentru acuratețea intonaționa- lă, omogenitate, cultivarea stilului miniatural — dacă mă refer la repertoriu, pentru cunoașterea la zi a rezultatelor creației corale, pentru popularizarea valorilor în țară și pes-

Convorbire cu
Marin CONSTANTIN

artist emerit

te hotare. Și, bineînțeles, ne bucură succesele unor formații, precum cela amintite sau ale corurilor filarmonicilor din Cluj-Napoca și Timișoara, dirijate de Florin Mihăescu și respectiv Diodor Nicoară. și ale „Capellei Transilvanica" din Cluj-Napoca, dirijată de Dorin Pop — ca să dau și exemple de ansambluri profesioniste. Dar trebuie atinsă o țintă : colaborarea directă, permanentă, eficientă cu compozitorii. Și atunci cînd marile ansambluri vor avea în repertoriul lor un alt „Timp al cerbilor", un alt „Ritual", alte „Obîrșii", alte „Nocturne" — lucrări de ultimă oră, înseamnă că sint în miezul creației corale românești contemporane. Climatul de colaborare este, după părerea mea, o condiție esențială pentru artiști, fie ei interpreți sau compozitori.
— Vorbeam cu cîteva clipe înain

te despre coruri de amatori care au 
realizat remarcabile performanțe: 
„Vox Maris", „Vox humana". Dar 
sint încă multe ansambluri care n-au 
viață mai lungă decît o festivitate. 
Care este opinia dv. ?M. C. — Ceea ce a reușit Festivalul național „Cîntarea României" este într-adevăr un lucru fantastic. A chema spre artă, a chema spre bucuria muzicii, teatrului, milioane de oameni, a le da posibilitatea să-și descopere, să-și verifice, să-și cultive aptitudinile — este o magistrală reușită și cei care au înțeles că festivalul nu înseamnă numai concurs au cules și roade binemeritate. Dar, ‘cu toate strădaniile, pe alocuri, caracterul de campanie care se dă manifestării nu a fost evitat de unii activiști, de unele comitete județene de cultură. Ce simplu este să notezi ca împlinită sarcina formării ad-hoc a unui impresionant ansamblu coral ! Ajung să-l suie chiar și pe scenă, deși au un repertoriu de 2—3 piese ! Ajung să numere chiar și o sută (neapărat o sută I) de coriști ! Dar, după festivitate, după concert, după spectacol, totul intră în amintire... Arta se face în timp, este o muncă de fond, de durată, care vizează formarea personalității, influențarea modului de a 

buie să acționăm cu mal multă consecvență în această direcție, ceea ce ne propunem să facem în această a treia ediție a Festivalului „Cîntarea României".Cît privește sporirea ponderii elementului muncitoresc în cenaclul literar llfo- vean, aceasta ni se pare a fi o linie de perspectivă din cele mai stringente, tocmai datorită specificului economic al județului nostru. Pornim în această acțiune cu o serie de cîștiguri de pînă acum, cu vădita hotă- rîre de a determina, în acest fel, orientări cu profunde sensuri politice în activitatea educativă din sate, efect de seamă al educației muncitorești plămădită la înalta școală a disciplinei muncii.Rezultate ale unei asemenea direcționări în activitatea cenaclurilor literare din județul Ilfov sînt vizibile, încă de acum, într-o serie de localități, spiritul muncitoresc devenind influent în ce privește statornicirea unei atmosfere noi, atit în discuțiile de lucru din cenacluri, cît și în ce privește substanța, conținutul creației literare.Acordînd mai multă atenție activităților de creație, sîntem convinși că sporim tezaurul de frumusețe spirituală a oamenilor acestor locuri, deopotrivă făurari de istorie și de bogăție sufletească. Este și sarcina de mare răspundere pe care îpsuflețitoarele documente Adoptate de cel de-al XII-lea Congres al partidului și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu o pun ca piatră de temelie în fața celor ce lucrează pe frontul culturii de masă.
Prof. Viorel COZMA 
vicepreședinte 
al Comitetului de cultură 
și educație socialistă 
al județului Ilfov

trăi și a munci al oamenilor. Minerul, siderurgistul, sudorul lucrează jumătate de zi, apoi este invitat la ansamblul coral, la o repetiție de o oră-două. Dacă această investiție de timp nu duce la nimic, nu duce la satisfacția unor concerte, spectacole, turnee, chiar și a unor concursuri, dacă artiștii amatori nu sînt însuflețiți de un dirijor pasionat, entuziast, de un repertoriu inspirat, dacă nu sint încurajați de colegii lor, de conducerea întreprinderii respective — totul este formal și formală va fi șî eventuala lor evoluție. Activitatea corală a artiștilor amatori este mult prea importantă pentru a fi rezolvată în „campanii" și inventariată în dosare. Fără ciștig spiritual, fără conținut nu-și atinge țelul, iar țelul este clar : 'formarea omului nou, împlinirea personalității omului nou al zilelor noastre, al societății socialiste așa cum spunea secretarul general al partidului la Congresul al XII-lea. Societatea socialistă este caracterizată prin profund umanism și are nevoie de oameni adevărați care să fia meșteri în munca lor, la locul de producție, dar în același timp cu frumoase trăsături de caracter, bogați sufletește, oameni care să iubească oamenii, țara, dreptatea, care să știe să se bucure, care să fie devotați țării și cauzei drepte pentru care trăiesc. Să faci să vibreze, prin arta ta, sufletul milioanelor de oameni — iată dificila, dar nobila misiune a artei timpului nostru.
— Cred că nu trebuie să lăsăm 

chiar toată răspunderea pe umerii 
ansamblurilor artistice, fie ele chiar 
și corale...M. C. — Nicidecum. Școala este cea care trebuie să-și spună prima cuvintul. La tribuna Congresului al XII-lea s-a vorbit răspicat, clar despre umanism, despre înnobilarea ființei umane, despre cultivarea spiritului patriotic. Nu vom Împlini a- ceastă misiune dacă școala nu intervine eficient. S-a mai încercat în urmă cu vreo 25 de ani să se scoată Muzica, ansamblul coral, din învăță- mîntul general și roadele au fost nefericite. N-au timp copiii noștri pentru muzică, pentru istoria muzicii românești, pentru istoria muzicii universale ? Nu trebuie să afle cine a fost George Enescu și cine a scris „Eroica" ? Este chiar inutil să învețe să citească notele și să deslușească singuri, pe portativ, imnul țării? Cum să-i învățăm atunci să iubească arta, frumosul, valorile spirituale ale poporului român ? Eu nu am auzit să se spună că Muzica trebuie scoasă din programa învățămîntuluî general, pentru că sîntem conștienți că publicul de mîine se formează pe băncile școlii.
' — Citeva zile și vom întoarce pri

ma filă a lui 1980. Ce scrie in agenda 
„M adrig aiului" ?M. C. — Cîteva zile în care vom concerta pentru minerii din Rovinarî și Tg. Jiu. Apoi, din ianuarie, înregistrări la Casa de discuri „Electre- cord", turnee în județele Caraș-Se- verin, Vrancea, Iași, Suceava, Botoșani, Teleorman, Olt... Turnee pe continent. Și din nou înregistrări la radio, la televiziune ; pe prim plan : permanenta colaborare cu condeiele noastre de frunte.

Smaranda OȚEANU

• IAȘI. Sala Victoria din Iași găzduiește cea de-a treia expoziție din cadrul „Salonului artistic de toamnă". Expun profesorii de desen din municipiul și județul Iași, care activează în cadrul cenaclului „Ștefan Dimi- trescu". Din cele peste 200 de lucrări de pictură, grafică, artă decorativă, sculptură prezentate au fost selecționate 53. Acestea redau compoziții tematice, portrete de fruntași, peisaje, din zona industrială, cartierele și

împrejurimile Iașiului etc. (Ma- nole Corcaci).
• CARAȘ-SEVERIN. La Reșița a avut loc faza pregătitoare a festivalului interjudețean de muzică folk desfășurat sub genericul „Te cint pămint de glorii și de frumuseți". Formațiile din Reșița, Oțelul Roșu și Caransebeș promovate au fost selecționate pentru festivalul ce va avea loc la Ateneul tineretului din Reșița. (Nicolae Cătană).O ARGE$. Institutul de învă- țămint superior din Pitești, Cen

trala industrială de autoturisme Pitești și Centrul de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru automobile au organizat pe plan local o sesiune de comunicări științifice pe tema „Creativitatea in construcția, fabricarea și exploatarea automobilelor". La dezbateri pe secțiuni ău luat parte peste 250 de cadre didactice și studenți din 11 centre universitare, precum și cercetători și cadre tehnice din 9 întreprinderi și institute de cercetări din țară. Pe marginea temei in

discuție au fost prezentate peste 200 de comunicări științifice, cele mai multe aparținînd gazdelor. (Gheorghe Cîrstea).
• SATV MARE. La Casa de cultură din Negrești Oaș a avut loc cea de-a 4-a ediție a întrecerii artistice „Ceteră, lemnuț cu dor". Au luat parte aproape 200 de interpreți din toate generațiile din comunele oșenești. Mani

festarea a marcat debutul „Săp- tămînii cultural-științifice ne- greștene" care se desfășoară între 9—16 decembrie și care va cuprinde între altele numeroase acțiuni de educație materialist- științifică, de popularizare a legilor țării, spectacole teatrale, concerte simfonice, vernisarea unor expoziții de artă plastică și fotografică etc. (Octav Grumeza).

• VlLCEA. Teatrul popular din municipiul Rm. Vîlcea a inaugurat noua sa stagiune cu premiera spectacolului „Astă- seară se improvizează" (regia Gelu Colceag). în ansamblul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 100 de ani de activitate balneară a stațiunii Govora a fost inaugurată o expoziție dedicată evoluției de-a lungul unui secol a tratamentelor și utilizării apelor minerale din această stațiune. (Ion Stanciu).• Sub egida noii ediții a Fes

tivalului național „Cîntarea României", în județul Suceava au fost create 13 ansambluri artistice complexe ale consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste. Noile ansambluri, reunind cele mai valoroase formații și cei mai talentați interpret! ai așezămintelor culturale și organizațiilor sindicale din raza de activitate a acestor consilii au și prezentat primele spectacole. (Agerpres).
• GALAȚI. La Teatrul dramatic din localitate și la Univer

sitate au avut loc două șezători literare. Au citit din creațiile lor Nicolae Dragoș, Cezar Ivănescu, Manole Auneanu, alături de autorii gălățeni Ion Chirie, Ste- rian Vicol, Paul Sân-Petru, Cor- neliu Antoniu și alții. Scena Teatrului muzical „N. Leonard" a găzduit un spectacol-concurs de muzică ușoară românească semnat de cunoscute nume din țară, precum și de compozitorii gălățeni Gelu Mihăllă, Marius Dumitrescu, Cristofor Barbatti și Iancu Florea. (Dan Plăeșu).
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA REALEGEREA IN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL Al P.C.R.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe,Comitetul Central al partidului nostru vă adresează un călduros salut și felicitări frățești cu ocazia indreptățitei realegeri a dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, realegere care ratifică aprecierea pentru contribuția dumneavoastră în aplicarea liniei politice naționale și pe plan internațional, în dezvoltarea democrației socialiste în țara dumneavoastră, precum și pentru promovarea unei ferme și înțelepte activități pe plan extern, bazată pe menținerea unității țărilor socialiste și respectul față de drepturile suverane ale statelor.Adresîndu-vă urări de succes deplin în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere în fruntea puternicului dumneavoastră partid, care continuă drumul semnalat de principiile marxism-leninismului, în ceea ce privește îmbinarea principiilor universale cu realitățile specifice, concrete, dorim să 

vă încredințăm încă o dată de sentimentele noastre de caldă prietenie.Cu salutări din partea partidului nostru,
MARIO VILLARAN RIVERA

Secretar general al partidului 
Acțiunea Revoluționară Socialistă din Peru

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Mauritaniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,îmi este deosebit de plăcut să vă transmit felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român și a încheierii cu succes a lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.în realegerea dumneavoastră, poporul român, prin partidul său revoluționar — Partidul Comunist Român — a demonstrat încrederea sa absolută în conducerea dumneavoastră remarcabilă și principiile care o ghidează.De asemenea, el v-a acordat încrederea deplină de a-1 conduce, direcționa și ghida în faza următoare a revoluției socialiste române.Doresc să exprim bucuria și speranța partidului meu că, sub conducerea dumneavoastră, poporul român va continua să întărească legăturile de strînsă prietenie și solidaritate cu Z.A.N.U. și lupta revoluționară pe care o ducem. Nu este nici o îndoială că lupta noastră națională împotriva imperialismului și colonialismului capătă, acum, o nouă turnură spre o fază cînd factorul colonialist se transformă într-unul neocolonialist și imprimă luptei un caracter de clasă. De aceea, mîna imperialistă va acționa asiduu pentru a manevra burghezia națională, reacționară și elementele mic burgheze și a le îndrepta jipotriva forțelor revoluționare pe care le reprezentăm.în aceste condiții, noi vom continua să simțim o și mai mare nevoie de a ne bucura de sprijinul dumneavoastră.Vă rugăm să fiți întotdeauna cu noi.încă o dată, felicitări cordiale pentru realegerea dumneavoastră.Al dumneavoastră în lupta comună,

R. G. MUGABE
Președintele Z.A.N.U.

Vizita delegației Partidului Democrații ’66 
din OlandaMarți la amiază a sosit la București o delegație a Partidului Democrații ’66 din Olanda, condusă de Hein M. Van Oorschot, vicepreședinte al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.în cursul după-amiezii, tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu,

Sosirea unei delegații de primari 
și consilieri municipali comuniști din SpaniaMarți seară a sosit în Capitală o delegație de primari și consilieri municipali comuniști din Spania, condusă de Carlos Alonso Zaldivar. membru al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania.Oaspeții au fost întimpinați, pe

Săptămîna filmului elvețian"7 7La cinematograful „Studio" din Capitală a fost inaugurată marți „Săptămina filmului elvețian", cu lung-metrajul artistic „Singurătatea lui Konrad Steiner". Alături de acest film de actualitate, cu tematică socială, in cadrul spectacolului de gală au mai fost prezentate scurt-me- trajele „Era o duminică de toamnă" și „Pastorală elvețiană".' în deschiderea spectacolului au rostit alocuțiuni Eugen Mândrie, directorul Casei de filme nr. 3, și regizorul Claude Champion. S-a relevat, cu acest prilej, că manifestarea organizată la București, precum și în ora
ÎN LIBRĂRIILE CAPITALEILibrăriile „M. EMINESCU" din Bd. Republicii nr. 5, telefon: 15 87 61, „DACIA", Calea Victoriei nr. 45, telefon : 16 28 94, „MINERVA". Calea Victoriei nr. 126, telefon : 50 39 43, dispun de numeroase lucrări politice, științifice, tehnice și beletristice. Aceste unități ale întreprinderii de difuzare a cărții au și materiale informative asupra lu-

DE LAUn instrument complex de economisire a banilor la C.E.C. și în același timp de plată îl constituie contul curent personal. El este folosit de cetățeni pentru a păstra economiile bănești și pentru a avea asigurată achitarea în termen a unor plăți periodice pentru abonamentul de telefon, radio, televizor, costul consumului de energie electrică și de gaze, a chiriei și a diferitelor plăți ocazionale. Aceste plăți se efectuează în mod gratuit de Casa de Economii și Consemna- țiuni la dorința și pe baza dispoziției date de titular din sumele depuse in contul său. Titularul beneficiază totodată de toate drepturile 

secretar al C.C. al P.C.R., și Mircea Malița, membru al C.C. al P.C.R., s-au întâlnit, la sediul C.C. al P.C.R., cu delegația Partidului Democrații ’66 din Olanda, condusă de Hein M. Van Oorschot, vicepreședinte al partidului.Cu acest prilej, a avut loc un schimb de informații privind activitatea și preocupările actuale ale celor două partide.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

aeroportul Otopeni, de tovarășul Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare, de alți activiști de partid.(Agerpres)
șele Ploiești și Tîrgoviște, este o nouă expresie a relațiilor de colaborare culturală promovate între România și Elveția. La spectacol au participat Cristea Chelaru, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Asociației cineaștilor, un numeros public. Au luat parte, de asemenea, Peter Erni, ambasadorul Elveției la București, și membri ai ambasadei, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
crărilor apărute și în curs de apariție. La librăria „UNIVERS", Calea Moșilor nr. 62—68, telefon : 15 70 78,. în fiecare marți se găsesc toate titlurile apărute în săptămina precedentă. Cititorii din mediul urban pot solicita lucrările dorite adresînd o carte poștală librăriei „CARTEA PRIN POȘTĂ" din București, str. Pitar Moș nr. 5, sectorul 1.
C. E. C.șî avantajele generale ale economisirii la C.E.C., inclusiv de o dobindă anuală. Contul curent personal se deschide la cererea oricărei persoane majore, la oricare sucursală sau filială C.E.C., iar depunerile în cont se fac atît în numerar cit și prin virament cu consimțâmintul titularilor. Eliberări de sume din contul curent personal se fac către titularul contului sau către alte persoane (cel mult două) împuternicite de către titular la deschiderea contului, atît la unitatea C.E.C. la care este deschis contul, cît și la o altă unitate C.E.C. stabilită de titular.

(Urmare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul Mohamed El Mehdi Ould Aweissi a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și cele mai bune urări din partea președintelui Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului Republica Islamică Mauritania, locotenent-colonel Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louly.în cuvintarea prezentată de ambasador cu acest prilej se subliniază : „Dumneavoastră, Excelență, ca mare bărbat de stat, conduceți o țară măreață ca Republica Socialistă România, care și-a ocupat în prezent locul său de cinste în rîndul țărilor lumii progresiste. Acesta este un rezultat al politicii dumneavoastră înțelepte, al experienței pe care o aveți și al marelui curaj de care ați dat dovadă. Ați reușit să realizați într-o perioadă scurtă pentru societatea românească multe progrese, în toate domeniile de activitate, materiale și spirituale. Rezultatele obținute de dumneavoastră demonstrează că mergeți pe o cale corectă care vă va spori succesele și realizările în obiectivele ce vi le-ați propus printr-o planificare științifică. Acestea sint realitățile pentru care, Excelentă, sînteți apreciat, în concepția Republicii Islamice Mauritania și a conducătorilor ei, drept un mare bărbat de stat".în cuvintare se reliefează dorința Republicii Islamice Mauritania de a dezvolta în continuare bunele relații cu România și se exprimă angajamentul ambasadorului de a contribui la adîncirea acestor raporturi, la
Cronica zileiTovarășul Dumitru Bej an, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a avut, marți dimineața, o convorbire cu delegația Comitetului Național al Consiliului Consultativ Politic Popular din R.P. Chineză, condusă de tovarășul Yang Jingren, vicepreședinte al comitetului, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng au fost examinate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării e- conomice, lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și R.P. Chineză.

★Marți s-au Încheiat la București lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborare economică, industrială și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania.Delegația țării noastre a fost condusă de Gheorghe Petrescu, ministru: secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini7, președintele părții române în comisie, iar delegația R.F. Germania de Martin Gruner, secretar de stat parlamentar la Ministerul Federal al Economiei, președintele părții vest- germane în comisie.Președinții celor două părți in comisie au semnat protocolul sesiunii, care prevede măsuri concrete pentru extinderea și diversificarea relațiilor economice între cele două țări, în vederea înfăptuirii înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor la nivel înalt româno- vest-germane.La solemnitatea semnării au asistat Johannes Ernst Lohse, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.F. Germania la București, membrii celor două delegații economice. (Agerpres)
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ .

„Arhitectura 
urbană 

a secolului XIX“Ieri, la Muzeul de istorie a municipiului București au început lucrările sesiunii științifice de comunicări cu tema „Arhitectura urbană a secolului XIX in lumina acțiunii de evidență a Patrimoniului Cultural Național" — organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Timp de două zile, arhitecți, cadre didactice Universitare, cercetători științifici, muzeografi prezintă circa 30 de comunicări în care sint reliefate rezultatele cercetărilor consacrate inventarierii clădirilor urbane cu valoare istorică, artistică și arhitecturală construite în secolul trecut.Au fost prezentate date și concluzii interesante privind multe dintre cele circa 500 de obiective urbane inventariate în ultimii doi ani in 32 de localități ale țării (400 de locuințe, zone orășenești cu îndelungată tradiție comercială, fronturi de străzi care conferă culoare locală și personalitate distinctă unor localități etc) — mărturie a unul secol de viu efort constructiv, de puternică afirmare a școlii naționale de arhitectură. (Silviu Achim).
A apărut revista 

„Munca de partid" 
nr. 12 - decembrie 1979 

dezvoltarea unei cooperări fructuoase între țările noastre, care să ducă la progresul, bunăstarea și prosperitatea celor două popoare. în cuvintarea ambasadorului se dă o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. Totodată, sint exprimate calde felicitări pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Primind scrisorile de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru aprecierile exprimate la adresa României și a sa personal și a transmis, la rîndul său, șefului statului și întregii conduceri a Republicii Islamice Mauritania un salut cordial și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul mauritanez prieten.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român, după ce se arată că România acordă o atenție deosebită dezvoltării relațiilor sale cu toate statele, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, se spune : „In cadrul acestei politici generale ne preocupăm în mod deosebit de promovarea unor raporturi cît mai largi cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării lor economice și sociale de sine stătătoare. Situăm relațiile cu aceste țări în contextul luptei generale împotriva politicii imperia-
tv

Programul 1
13,00 Fotbal : Universitatea Craiova — 

Borussia Moenchengladbach, meci 
retur în optimile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.". (Transmisiune 
directă de la Craiova).

14,50 Campionatele mondiale de gim
nastică — Finalele masculine pe 
aparate. Înregistrare de la Forth 
Worth (S.U.A.)

16,03 Teleșcoală.
16,40 Curs de limba rusă.
17,00 A ruginit frunza din vil...
17,15 Corespondenții județeni trans

mit...
17,30 Oaspeți în studiourile noastre. Ba

lerinii Ludmila Brjozovslcaia șl 
Iuri Troian (U.R.S.S.).

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

„Medalia de aur cucerita cu echipa 
îmi este cea mai aproape de suflet"
Declarații ale medaliaților la întoarcerea în patrieMarți, 11 decembrie, ora 13. Pe aeroportul internațional Otopeni, animație deosebită. Pe platou au sosit tovarășul Emil Drăgănescu, ministrul sportului și turismului, reprezentanți ai C.N.E.F.S. și M.E.I., precum și numeroși cetățeni ai Capitalei, școlari și pionieri, tineri sportivi, fotoreporteri și trimiși ai ziarelor — mulțime de oameni cu multe, multe flori- Au venit să întim- pine cu dragoste și să aplaude cu căldură delegația română care se întoarce de la Campionatele mondiale de gimnastică desfășurate la Fort Worth, în S.U.A., cu un prestigios și strălucit bilanț de șapte medalii : trei de aur, una de argint și trei de bronz.Pe scara avionului își fac apariția surizînd și coboară purtînd pe piept cu mindrie medaliile Emilia Eberle (două medalii de aur și una de bronz), Dumitrița Turner (două de aur), Melita Riihn (o medalie de aur și două de bronz), Nadia Comăneci, Rodica Dunca și Marilena Vlădărău (cite o medalie de aur, obținută în proba pe echipe), antrenorii Bela Karoly și Marta Karoly (cărora li se cuvin din plin medaliile de aur ale considerației noastre), Dan Grecu (medaliatul cu argint la inele) și ceilalți gimnaști care ne-au reprezentat la cea mai dificilă și zbuciumată dintre cele 20 de ediții ale întrecerilor supreme.Despre acești artizani ai excepționalelor victorii românești la Fort Worth s-a scris și s-a vorbit, pe bună dreptate, foarte mult în aceste zile. De aceea, am socotit ca la acest moment al revenirii lor în patrie să le dăm lor cuvîntul, pentru a-și exprima impresiile, gîndurile, simțămintele...EMILIA EBERLE : „Bineînțeles, mă bucur foarte mult că am reușit să ocup locul intîi la sol, ceea ce m-a făcut să uit de necazul de la bîrnă. Este prima mea medalie de aur la un campionat mondial, căreia sper să-i urmeze altele. Pentru aceasta, mă voi strădui să lucrez mereu mai mult la antrenamente, și mereu mai bine la viitoarele mari competiții. Dacă stau să mă gîndese mai bine, parcă medalia de aur cucerită cu echipa îmi este cea mai aproape de suflet".MELITA RUHN : „A fost foarte plăcut pentru mine să ocup locul trei la individual compus. Am muncit cu toate foarte mult, numai așa am reușit să cucerim aurul cu echipa, deși la trei aparate am concurat în cinci — contra șase. Le mulțumesc celor ce m-au adus în gimnastică, tuturor celor ce m-au ajutat să mă pregătesc pentru aceste „mondiale". 

liste, colonialiste și neocolonialiste, pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale și pe destinele sale, de a se afirma în mod liber și suveran, atît pe plan intern, cit și în viața internațională. Constat cu satisfacție că între România și Mauritania s-au statornicit și se dezvoltă relații bune, de prietenie și cooperare, în folosul ambelor popoare. Cadrul politico-juridic favorabil, stabilit în ultimii ani, precum șl voința exprimată de cele două țări de a amplifica și diversifica raporturile lor bilaterale ne îndreptățesc convingerea că și în viitor se va acționa de ambele părți pentru transpunerea în practică a acordurilor și înțelegerilor convenite, pentru intensificarea colaborării și cooperării economice reciproc avantajoase, pentru întărirea conlucrării româno- mauritane pe arena internațională, în interesul păcii și destinderii".Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes în activitatea sa și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, guvernului și al său personal.După solemnitatea înmînării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut in mod cordial cu ambasadorul Mohamed El Mehdi Ould Aweissi.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au luat parte, de asemenea, membri ai Ambasadei Republicii Islamice Mauritania la București.
18.20 Tragerea pronoexpres
18,30 Consultații juridice.
18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal
.19,20 Dosarul energiei.
19.40 Noi, femeile 1
20,10 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 

după opere literare". ,,Rudin" — 
producție a studiourilor sovietice.

21.35 Telejurnal
Programul 2
16,00 Reportaj TV S „Inițiative".
16.20 Teatru TV : „Sora cea mare și 

fratele cel mlc“.
17.35 Din muzica și dansurile popoare

lor. (Cîntece șl dansuri din R.p.D. 
Coreeană).

18,00 Conexiuni — documentar științific
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,55 studio T ’79.
20.20 Inscripții pe peliculă t Pe un rîu 

sălbatic".
20.40 Muzică de cameră.
21.35 Telejurnal.

Și le promit să mă pregătesc și mal bine pentru Olimpiadă".NADIA COMANECI : „îmi pare și mie foarte rău că n-am mai putut continua concursul, dar îmi pare bine că evoluția mea la bîrnă a fost de folos echipei. După ce scap de infecția de la mină, mă voi pregăti cu forțe sporite pentru Olimpiadă, unde sper să fiu în formă bună. Avem tot ce ne trebuie pentru a ne menține în fruntea ierarhiei mondiale".BELA KAROLY : „Acest moment fericit înscrie o «nouă pagină în istoria gimnasticii românești : s-a demonstrat că școala noastră de gimnastică se bazează pe o masă largă de copii talentați, muncitori, serioși și disciplinați, pe principii organizatorice foarte bine puse la punct. Mulțumim din tot sufletul conducerii de partid și de stat pentru condițiile optime ce ni le creează, tuturor factorilor care ne sprijină și, nu în ultimul rînd, organelor locale de la Deva — centrul nostru național de pregătire. Toți ziariștii ne întrebau pe acolo care e secretul succeselor românești. Secretul nostru constă în muncă, disciplină și spirit de echipă,
„Cupa României"Sint cunoscute (au fost făcute publice și în ziarul nostru apărut marți) rezultatele „șaisprezecimilor" „Cupei României" la fotbal — fază în care au intrat în joc și cele 18 divizionare A. Ca întotdeauna, în această competiție rezervată surprizelor și buturugilor mici ce răstoarnă care mari, formațiile de categorii inferioare (din B, din C sau chiar din campionatul județean — cum a fost cazul îndrăzneței Flacăra Horezu) nu s-au simțit inferioare, s-au socotit egale cu mai experimentatele lor partenere și s-au străduit să le înfrunte cît au putut ele mai destoinic. Așa s-a făcut că însăși campioana țării, F.C. Argeș, împreună cu reputata Dinamo București, cu „furioasa" F.C. Baia Mare și cu inimoasa F.C. Scornicești au trebuit să părăsească terenul învinse, eliminate din competiție — încă de la debut — de echipe din eșalonul secund. (A 5-a divizionară A eliminată, Gloria Buzău, a fost stopată de o colegă de eșalon, Steaua București — deținătoarea actuală a trofeului). Aceste patru echipe au fost pur și simplu învinse (în ordine, cu 0—2 de Petrolul Ploiești, 1—2 de F.C. Rapid, 0—2 de Gloria Bistrița și 1—5 de Metalul București), neajungind să se mai prevaleze de avantajul pe care regulamentul îl conferă echipelor vizitatoare de a se califica mai

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya NAIROBICu ocazia Zilei naționale a Republicii Kenya, îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul kenyan prieten.Exprim convingerea că în viitor se vor dezvolta și mai mult raporturile de prietenie și colaborare statornicite între țările noastre, conlucrarea dintre ele pe arena internațională, spre binele popoarelor român și kenyan, al luptei pentru pace, libertate și progres, pentru înțelegere și securitate internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Azi, 12 decembrie, în Kenya se aniversează împlinirea a 16 ani de la proclamarea independenței țării. Acest eveniment memorabil, deschi- zînd calea afirmării de sine stătătoare a tinerei republici de pe coasta de est a continentului african (suprafață — 582 646 kmp, populație — 13 400 000 locuitori), a permis poporului kenyan să-și consacre eforturile luptei pentru lichidarea unei moșteniri coloniale de peste șapte decenii și edificarea unei vieți noi, întemeiată pe o e- conomie independentă și diversificată.Agricultura, principala ramură e- conomică, s-a dezvoltat continuu în acești ani. asigurînd o parte însemnată din veniturile țării, în special prin exporturile de ceai și cafea. în paralel, preocuparea pentru crearea unui sector industrial modern și-a găsit materializare în construirea unui șir de obiective în ramuri importante, cum sint metalurgia, industria cimentului, textilele, prelucrarea produselor agricole. Dintre cele mai de seamă se detașează centrul siderurgic de la Mombasa, unde se află și principalul port al țării, respectiva unitate a industriei grele fiind prima de acest fel din estul continentului.Președintele Daniel Arap Moi, care a succedat în 1978 la cîrma țării, după moartea proeminentei personalități africane care a fost Jomo Kenyatta, și-a propus să promoveze în continuare o politică de
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 decembrie. în țară ; Vreme în 
curs de răcire. Cerul va fl mai mult 
noros. Precipitațiile, la început sub for
mă de ploaie, se vor transforma in la- 
poviță și ninsoare, începînd din nor-

in sprijinul neprecupețit de care ne bucurăm".Bucurie pentru îndeplinirea datoriei patriotice de a reprezenta țara, satisfacție pentru confirmarea strălucită a înaltei clase internaționale la care a ajuns școala românească de gimnastică, recunoștință fierbinte pentru minunatele condiții create de partidul și statul nostru dezvoltării gimnasticii și sportului, hotărire fermă de a continua pe același drum de muncă, disciplină și succese — iată idei care au străbătut toate dialogurile cu „ambasadorii" sportului românesc aureolați la recentele camr pionate mondiale de gimnastică.Cu toții am fi dorit să stăm cît mai îndelung de vorbă cu fetele noastre de aur, cu antrenorii lor. Dar Bela Karoly s-a ridicat, și-a luat echipa, s-au Îmbarcat în autocar și, de la aeroportul Otopeni, au pornit-o... direct spre Deva. „Olimpiada bate la ușă, și nu ne putem permite să pierdem nici o zi de antrenament. Avem foarte mult de muncă!" — a zis el. Și au plecat cu toții, dindu-ne întîlnire tot aici, in august 1980, la întoarcerea de la Moscova!
la fotbal și ascensiunea Rapiduluideparte dacă reușesc numai un scor egal (cum s-a întîmplat de data a- ceasta cu Politehnica Iași la Victoria Călan, Sportul studențesc la U- tilajul Făgăraș, A.S.A. Tg. Mureș la Cimentul Medgidia și F.C.M. Galați la Rulmentul Alexandria.„Șaisprezecimile" „cupei" au relevat forma bună a trei divizionare B — Gloria Bistrița, Metalul București și F.C. Rapid — toate merituoase și aplaudate învingătoare.Cu deosebire a atras atenția potențialul de joc dovedit de Rapid in derbiul cu Dinamo, transmis și pe micile ecrane. Ce-i drept, feroviarii n-au reușit un spectacol ca pe vremuri, dar au arătat că și în fața unui partener cu justificate pretenții ei nu se tem, iși fac jocul și sint capabili să răstoarne scorul exact cînd acesta se așteaptă mai puțin. Nu este aceasta o reușită singulară in evoluția Rapidului din această toamnă ; este o atestare a ascensiunii continue manifestate de la începutul lunii octombrie încoace, cînd echipa a fost preluată de tinărul dar competentul antrenor Nicolae Lu- pescu și a fost întărită prin transferarea regulamentară, a jucătorilor Ion Ion, Mateescu, Șumulanschi și Grosu. Comportările tot mai bune și victoriile în serie realizate în a- cest răstimp ne conving că la cel mai vechi și mai îndrăgit club din 

dezvoltare in ritm susținut a țării, în acest sens, în viitor se preconizează atit diversificarea în continuare a agriculturii, cit și lărgirea sectorului industrial, a- cordîndu-se prioritate, în această etapă, industriei materialelor de construcții și transporturilor. O preocupare constantă, aceea a asigurării necesarului de energie din bogatele resurse naționale, capătă. în actuala conjunctură e- nergetică mondială, dimensiuni noi. în acest sens un loc prioritar îl ocupă viitoarele amenajări hidroenergetice de pe fluviul Tana — obiectivul principal constituindu-1 hidrocentrala de 144 MW de la Gi- taru — care, odată cu furnizarea de energie electrică necesară unor noi unități industriale, vor sluji și la fertilizarea unor întinse suprafețe de teren agricol.Toate aceste eforturi ale poporului kenyan pentru consolidarea independenței și înaintarea pe calea progresului sint urmărite cu sentimente de simpatie și solidaritate de poporul român. între România și Kenya s-au stabilit relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc, ce au cunoscut o evoluție mereu ascendentă. Schimburile de vizite la diferite niveluri au pus în evidență dorința comună de a amplifica și diversifica relațiile de colaborare, aceasta corespunzînd intereselor ambelor țări și popoare, cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.
dul țării. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări locale din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 5 șl plus 5 grade, 
izolat mai coborite în ultima noapte, 
iar maximele Intre minus 2 și plus 8 
grade. în București ; Vreme In curs de 
răcire. Cerul va fi noros. Vor cădea 
ploi, cu tendințe de transformare în 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu Intensificări de scurtă 
durată.

Mult succes 
Universității Craiova!Azi, de la ora 13, pe stadionul Central din Craiova se dispută manșa a doua a confruntării fotbalistice dintre Universitatea și Borussia Moenchengladbach — în cadrul optimilor de finală ale „Cupei U.E.F.A.".Reprezentanta noastră (după cum se știe, învinsă în meciul tur prin două goluri datorate unor evidente erori de arbitraj) abordează partida revanșă cu gîndul și hotărîrea’de a face tot ce este sportiv posibil pentru a reuși o victorie prestigioasă și — de ce nu ! — o calificare la fel de răsunătoare în fața deținătoarei trofeului, cum a fost aceea în dauna lui Leeds (în turul anterior). Din păcate, aseară era încă incertă folosirea lui Beldeanu și Geolgău, accidentați. Cu ei sau fără ei insă, echipa antrenorilor Valentin Stănescu și Ion Oblemenco are valoarea și posibilitatea să-și realizeze obiectivul. In numele iubitorilor de fotbal din întreaga țară, ii urăm mult succes in această frumoasă tentativă !Echipa anunțată ca probabilă : Boldici — Negrilă, Ștefănescu, Ti- lihoi, Ungureanu — Donose, Bălăci, Țicleanu — Crișan, Cămătaru, Cîrțu. Arbitri : Marcel van Langenhove, Georges Delacour și Andre van Volcem — toți din Belgia.

Capitală se lucrează acum cu seriozitate și devotament, cu talent și inteligență. Muncind în acest1 spirit, nu se poate ca Rapidul să nu revină acolo unde a jucat decenii de-a rindul și unde îi este locul.Și, totuși, era gata-gata ca Rapidul — acum . merituoasă învingătoare în fața lui Dinamo — să părăsească nevoit competiția dotată cu „Cupa României", dacă Grosu nu înscria golul victorios cu dguă minute înainte de fluierul final al prelungirilor. De ce ? Pentru că la scor egal (1—1) s-ar fi calificat cealaltă echipă bucureșteană care... se găsea „în deplasare" pe stadionul „23 August", la cîțlva pași. O mai veche clauză regulamentară este menținută și, astfel, echipe de categorii superioare se califică in dauna celor din categorii inferioare dacă smulg un „egal" pe terenul acestora. Nu-i drept că studenții ieșeni și cei bucu- reșteni, că tîrg-mureșenii și gălățe- nii s-au calificat beneficiind de a- ceastă clauză. Drept ar fi ca, în cazul egalității, departajarea să se facă și în aceste faze premergătoare celor finale prin criteriul sportiv al executării penaltiurilor. Poate federația va lua in discuție și această sugestie.
Gheorghe MITROI

• FEROMONELE SI 
COMBATEREA DĂUNĂ
TORILOR AGRICOLI. Poate fi oare dirijat comportamentul insectelor ? Specialiștii răspund afirmativ, pre- cizind că pentru aceasta trebuie cunoscut „limbajul" folosit de ele. S-a stabilit astfel că insectele fac intre ele schimb de informații și își reglează activitatea cu ajutorul unor substanțe volatile active — feromonele. Sintetizind feromonele, oamenii învață să „vorbească" cu insectele. Cercetătorii sovietici folosesc cu succes posibilitățile pe care le oferă un asemenea „dialog" pentru combaterea unor dăunători agricoli — informează agenția de presă Novosti. Intr-o serie de regiuni au fost realizate 

experiențe pentru protecția livezilor, viilor, plantațiilor de bumbac și lanurilor de porumb împotriva insectelor dăunătoare. Tehnologia folosirii feromone- lor este simplă. In sectoarele unde se realizează operațiunea se plasează „capcane" cu material lipicios care cuprinde în compoziția sa feromone artificiale folosite ca momeală. Dăunătorii se apropie de capcane și sint imobilizați de substanța lipicioasă, care acționează ca un fel de originală „hîrtie de muște".
• „NISIPURILE CÎN- 

TÂTOARE". Specialistul a- merican în probleme de geologie, prof. Wilton Malhorn, a confirmat existența fenomenului care în baladele vestului ameri

can este cunoscut sub numele de „nisipurile cîntătoare". Potrivit explicațiilor sale, acest fenomen, care se constată în special in statele California și Nevada, apare cînd nisipul se încălzește excesiv sub acțiunea razelor solare ; dacă în acel moment începe să adie vîntul, se produce un fel de avalanșă orizontală, miliardele de firicele de nisip care se freacă unul de altul producînd un sunet asemănător cu zgîriatul cu unghia pe suprafața netedă a unui lemn. Cu alte cuvinte, nisipul ,.cîntă“.
• CAMPANIE ÎN MA

SĂ DE PREVENIRE A 
CANCERULUI. Schimbările

intervenite în alimentația tradițională și în modul de viață, precum și poluarea crescîndă sint principalele cauze cărora li se datorează cele 50 000 de decese, anual, de. cancer ,in Japonia. La Tokio, această boală ucide mai mult decît infarctul și accidentele de circulație, in special cancerul localizat la stomac. Tocmai de aceea autoritățile municipale au inițiat o acțiune de depistare in masă a cazurilor incipiente și deci vindecabile de cancer. în acest scop, în diferite cartiere ale capitalei nipone sint trimise zilnic autolaboratoare unde se efectuează un examen 

amănunțit al fiecărui cetățean de peste 40 de ani, convocat pentru control medical. In patru minute se realizează șase radiografii ale stomacului, care sint „citite" pe loc. Dacă se remarcă o anomalie, se face o nouă radiografie, iar în cazul în care îndoiala persistă, pacientul este supus unor examene suplimentare care permit vizualizarea eventualelor zone precanceroase.
• ÎMBRĂCĂMINTE... 

METALICĂ. Aluminiul cîștigă tot mai mult un renume de metal universal, lărgindu-și aria 

întrebuințărilor tocmai ținind seama de multiplele sale calități. Se știe, de pildă, că unele aliaje de aluminiu dobindesc duritatea oțelului ; în schimb, aluminiul pur este atît de moale, incit poate fi tăiat cu ușurință. Tocmai această din urmă însușire este luată în considerație de creatorii de modă care doresc să confere metalului alb o nouă vocație — vestimentară. Nu este vorba de accesorii, de mult intrate în uz, cum sint nasturii, cataramele ș.a., ci chiar de îmbrăcăminte. Pentru început, la expoziția pariziană de modă din toamna aceasta, a fost prezentată o jachetă împletită" din aluminiu, prevăzută cu un capișon din același material. Rămine de văzut dacă îmbrăcămintea meta

lică va găsi vreun ecou în rindul publicului....
• „PORTRETUL 

UNUI CAVALER". Dacă ar fi trăit, Gerard Philipe ar fi avut azi 57 de ani. S-au împlinit în aceste zile două decenii de la încetarea din viață a îndrăgitului actor, dar amintirea sa rămine vie în memoria spectatorilor. Pentru a ilustra momentele cele mai importante din cariera sa, televiziunea franceză a realizat un serial omagial în patru părți, „Portretul unui cavaler", conceput ca o selecție din principalele filme și piese în care a apărut și ca o suită de mărturii din partea celor care l-au cunoscut și au lucrat cu el.

• CEL MAI LUNG 
POD PESTE RIN a fost construit în apropiere de Diissel- dorf (R.F.G.). Lungimea sa este de 1 165 metri, iar lățimea — 6 benzi carosabile — de 42 metri. Podul suspendat este susținut de un singur pilon (în fotografie) înalt de 145 metri.
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Sprijin luptei poporului namibian 
pentru libertate și independență națională

DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA A O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager-pres). — în Adunarea .Generală a O.N.U. au continuat dezbaterile in problema namibiană.Țările nealiniate au acordat și continuă să acorde un ajutor multilateral luptei poporului namibian pentru independentă națională — a declarat în intervenția sa ambasadorul iugoslav, Milan Kornatina. care a adăugat : Statele nealiniate insistă pentru retragerea necondiționată a administrației coloniale sud-africane și a trupelor de ocupație din Namibia, pentru acordarea unui sprijin deplin Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și resping toate încercările de a se submina eforturile vizind realizarea In Namibia a unei soluții juste și durabile. Considerăm, a spus delegatul iugoslav, că sesiunea trebuie să condamne și să zădărnicească tactica de tărăgănare și sfidare a deciziilor O.N.U. la care recurge Africa de Sud, atitudine ce trebuie calificată drept o amenințare la adresa păcii internaționale,' care reclamă
Mesajul secretarului 
general al 0. N. U. 

cu prilejul Zilei 
drepturilor omului

NEW YORK. — In mesajul ■prile
juit de Ziua drepturilor omului, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a subliniat însemnătatea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, care să asigure hrană, 
adăpost, îmbrăcăminte și asistentă 
medicală tuturor popoarelor. „Cit 
timp va exista sărăcie și majorita
tea resurselor lumii vor fi folosite 
pentru acumularea de armament și 
nu pentru bunăstarea 'omenirii — se 
afirmă in mesaj — nu putem consi
dera că înfăptuim spiritul Declarației
O. N.U. cu privire la drepturile omu
lui. Totodată, printre numeroasele 
motive de îngrijorare și neliniște. 
Kurt Waldheim a inclus înțelegerea 
eronată a drepturilor omului „care 
nu ține cont de deosebirile existente 
intre tradițiile culturale, ■ ideologice 
și concepțiile politice“.

Plenara C.C. al P.C. 
din CehoslovaciaPRAGA 11 (Agerpres). — C.C. alP. C. din Cehoslovacia, întrunit în plenară in zilele de 10 și 11 decembrie, a făcut bilanțul realizării, in perioada 1976—1979, a directivelor Congresului al XV-lea al partidului privind dezvoltarea economică și socială a țării, a examinat și aprobat raportul Prezidiului C.C. referitor la principalele sarcini ale dezvoltării economiei naționale în 1980, informează agenția C.T.K. în raport se menționează că proiectul de plan pe anul viitor prevede sporirea cu 3,7 la sută a venitului național și cu 4 la sută a producției industriale. în ho- tărirea adoptată se arată că principala cale de ridicare a eficientei economice constă în accelerarea și aplicarea progresului tehnico-științi- fic. Totodată, se cere acordarea unei atenții neslăbite dezvoltării bazei de combustibili și' energetice, îndeplinirii consecvente a programului pe termen lung de raționalizare a consumului, de economisire și utilizare a tuturor tipurilor de combustibili și energie.

adoptarea de urgentă a unor măsuri corespunzătoare.Reprezentantul Pakistanului a a- preciat, la rîndul său. că politica rasială, inumană promovată de R.S.A., campania de teroare din Namibia, actele de agresiune împotriva statelor africane vecine și jefuirea bogățiilor naturale ale Namibiei constituie o gravă amenințare la adresa păcii și securității internaționale.Vorbitorii reprezentînd Argentina, Bangladesh șl Irlanda au accentuat că orice încercări ale Africii de Sud de a impune o. soluție unilaterală in Namibia trebuie combătută cu fermitate, în timp ce reprezentanții Somaliei, Senegalului, Tanzaniei și altor state s-au pronunțat pentru instituirea unor sancțiuni economice împotriva regimului de la Pretoria.

Aniversarea M. P. L. A. - Partidul Muncii
Cuvîntarea președintelui Republicii Populare AngolaLUANDA 11 (Agerpres). — La Luanda au fost sărbătorite, luni, cea de-a 23-a aniversare a creării Mișcării Populare pentru Eliberarea Ango- lei, precum și cea de-a doua aniversare a transformării ei, după proclamarea independenței tării, in M.P.L.A. — Partidul Muncii, informează agenția națională de presă ANGOP. Luînd cuvintul, in cadrul ceremoniei organizate cu acest prilej, Jose Eduardo dos Santos, președintele Republicii Populare Angola, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, a arătat că pentru îndeplinirea obiectivului de reconstrucție națională și edificarea bazelor unei noi societăți este necesară mobilizarea eforturilor întregului popor angolez, prin depășirea intereselor personale, a tribalismului, rasismului și regionalismului. El a subliniat, în acest sens, că trebuie acordată o importanță sporită problemelor privind dezvolta-

rea industriei, agriculturii, transporturilor, precum și celor educaționale pentru lichidarea analfabetismului, revalorificarea patrimoniului cultural național și formarea unui adevărat spirit militant al poporului.Pe plan extern, președintele dos Santos a arătat că principalul inamic al poporului angolez continuă să rămină imperialismul, care a distrus economia țării și în prezent pune piedici eforturilor de dezvoltare ale tînărului stat independent. El a denunțat, în context, politica agresivă a regimurilor minoritare din Sudul A- fricii ce inițiază permanent atacuri împotriva Republicii Populare Angola.în altă ordine de idei, vorbitorul a arătat că Angola se pronunță pentru dezvoltarea unei largi cooperări în diverse domenii de activitate cu toate statele lumii, și în primul rind cu țările socialiste.

Luări de poziție împotriva planurilor N. A.T.O. de 
amplasare a noi arme nucleare in Europa occidentală

i A^AGENȚIILE DE PRESA
-pe scurt

A

La Bruxelles, unde se vor des
fășura lucrările sesiunii anuale a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O.. 
nu s-a stins încă ecoul amplei 
manifestații care a avut loc 
duminică, cu participarea a teci 
de mii de persoane, între care 
se aflau delegații sosite din 
R.F.G., Danemarca, Norvegia, 
Olanda. S.U.A., pentru a-și expri
ma protestul împotriva proiectului 
de amplasare in Europa occiden
tală a noi arme nucleare. In același 
timp, marșuri și mitinguri de pro
test au avut loc și la Copenhaga, 
Roma. Amsterdam : de asemenea, 
în cadrul parlamentelor unor țări 
vest-europene au fost inițiate 
dezbateri aprinse, reprezentanți ai 
diverse cercuri' politice pronun- 
țindu-se împotriva unor asemenea 
măsuri contrare intereselor de pace 
și destindere ale popoarelor conti
nentului.

După Cum s-a anunțat, proiec
tul ce urmează a fi supus aprobă
rii reuniunii N.A.T.O. prevede în
locuirea, incepind din 1983, a unei 
părți din armamentul nuclear tac
tic din Europa occidentală cu 108 
rachete noi, de tipul „Pershing-2“, 
și 464 rachete „de croazieră", de
numite astfel pentru capacitatea 
lor de a zbura la foarte joasă alti
tudine. adaptîndu-și traseul la for
mele de relief.

In cursul manifestațiilor popu
lare, in luări de. poziție oficiale se 
arată, pe bună dreptate că măsu
rile preconizate de N.A.T.O., de
parte de a contribui, cum se pre
tinde, la realizarea unui „echili
bru" militar, sint de natură să de
termine o și mai puternică inten
sificare a cursei înarmărilor. Așa 
cum România a subliniat in repe

tate rînduri, un echilibru real de 
forțe poate și trebuie să fie reali
zat nu „în sus", pe calea creș
terii cantitative și calitative a 
armamentelor, ci, dimpotrivă, prin 
reducerea înarmărilor, prin retra
gerea și diminuarea stocurilor de 
arme și forțe armate. Intere
sele popoarelor Europei, con
tinentul de pe care au izbuc
nit cele două războaie mon
diale, cer să nu se stimuleze în 
continuare competiția irațională a 
înarmărilor, ci să se acționeze în 
vederea adoptării unor măsuri 
concrete, eficiente de dezangajare 
militară și dezarmare, pentru 
consolidarea cursului spre destin
dere. înțelegere și colaborare.

Aceasta este ideea majoră a nu
meroaselor luări de poziție ce se 
înregistrează in aceste zile.

Manifestări culturale românești
• Filiala regională Charleroi a Asociației culturale Belgia—România 

• a organizat o seară culturală românească. Secretarul filialei, Marcel Po- 
Ilome, a prezentat preocupările actuale și de viitor privind dezvoltarea eco

nomico-socială a României. Evidențiind politica activă pe care România 
o desfășoară pe plan extern, numeroasele contacte și vizite ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a relevat că ele constituie o 

II expresie grăitoare a voinței și dorinței României de a contribui la crea
rea unei lumi mai bune și mai drepte.

• în orașul Nazareth Hit din Israel a avut loc deschiderea expoziției do- 
II cumentare de fotografii „România astăzi". Cu acest prilej, Menachem 

Anav, primarul orașului, a vorbit despre realizările remarcabile ale po- 
• porului român și prețuirea de care se bucură in lume politica externă 

de pace și colaborare internațională a României. Ambasadorul țării 
noastre in Israel a oferit bibliotecii orașului un set de volume conținind 
lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum si cărți de literatură 
istorică și de artă.CONTACTE LA NIVEL MINISTE- I RIAL INTRE R.D.G. Șl R.F.G. Werner . Lorenz, secretar de stat la Ministerul Invățămîntului al R.D.G., a sosit în I R.F.G., la invitația omologului său Ivest-german. El va purta convorbiri la Ministerul Invâțâmîntului și Științei de la Bonn și va vizita instituții . de învățămînt din landul Renania- Palatinat și Hamburg.NECESITATEA UNOR SOLUȚII PRACTICE IN PROBLEMELE E- j NERGIEI. Membrii unui comitet economic internațional independent, I condus de l'ostui cancelar vest- german Willy Brandt, și din care mai fac parte fostul premier bri- Itanic E. Heath și fostul premier suedez Olof Palme, au sosit in Kuweit pentru a discuta probleme privind energia. Brandt a declarat Ică este necesar să se găsească „soluții practice in problemele energiei, in special in cele referitoare Ila situația petrolului pe plan mondial".

, NOUL PREMIER IRLANDEZ.Charles Haughey, ales recent lider | al partidului Fianna Fail (de guver- Inămînt) din Republica Irlanda, a devenit marți noul prim-ministru al țării, parlamentul pronunțîndu-se pentru numirea sa în această funcție. El urmează să primească apro- l barea învestiturii din partea președintelui țării, Patrick Hillery.

REUNIUNEA ANUALA A AGENȚIEI INTERNATIONALE PENTRU ENERGIA ATOMICA (A.I.E.A.) și-a încheiat lucrările la Delhi. In alocuțiunea rostită la șediuța de închidere, II. N. Sethna, președintele reuniunii anuale, președintele Comisiei pentru energia atomică a Indiei, s-a pronunțat pentru sporirea fondurilor destinate sprijinirii țărilor in curs de dezvoltare in efortul lor de a obține acces Ia folosirea tehnologiei nucleare în scopul dezvoltării economice.CONVORBIRI LA RIAD — Delegația de personalități politice vest-europene aflată în vizită la Riad a avut convorbiri cu oficialități saudite, în cadrul cărora au fost abordate probleme ce privesc situația economică internațională. Ministrul de externe saudit a declarat, după întrevederi, că, după opinia țării sale, numai un dialog constructiv poate duce la o soluționare a problemelor cu care este confruntată omenirea. Acest dialog, a spus el, nu trebuie să se limiteze la fixarea diagnosticului, ci să ducă la soluții echitabile, care să țină cont, de interesele tuturor statelor, și îndeosebi ale celor în curs de dezvoltare.

1NTR-O DECLARAȚIE FĂCUTĂ ' 
LA RIO DE JANEIRO, secretarul . 
general al C.C. al P.C. Brazilian, 
Luis Carlos Prestes, a evidențiat I 
necesitatea continuării luptei hotă
râte împotriva monopolurilor stră
ine. El a arătat, potrivit agenției 
Prensa Latina, că P.C. Brazilian 
își propune să participe alături de i 
alte organizații politice din țară la. 
crearea unui front comun de luptă I 

■împotriva monopolurilor și intere
selor străine și pentru democrație.VIZITA LA ROMA. Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, a 1 efectuat marți o scurtă vizită la I Roma. în cursul convorbirilor ■ secretarului de stat american cu . personalitățile politice italiene au fost abordate probleme ale relații- | lor dintre S.U.A. și Italia și ale situației internaționale, marcată de I numeroase stări de tensiune, după cum a subliniat Vance. Marți seara, secretarul de stat american a sosit . la Bonn, ultima etapă a turneului său vest-european.GREVE ÎN FRANȚA ȘI SPANIA. I Peste 500 000 de cadre didactice, inclusiv personalul administrativ din 1 învățămîntul secundar francez, au i participat marți la o grevă, organizată la apelul sindicatelor. Greviștii I revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. La rîndul lor, studenții din Madrid au declarat o , grevă de trei zile în semn de protest împotriva unui proiect de lege i guvernamental care, adoptat, ar duce la majorarea taxelor .univer- I sitare.RASIȘTII SUD-AFRICANI AU | INTERZIS „ANNA KARENINA". Romanul lui Lev Tolstoi „Anna Karenina" a fost interzis în Africa ț de Sud, în baza legii controlului asupra publicațiilor, relatează cotidianul „The Star", care apare la Johannesburg.SATELIT DISPĂRUT ÎN SPAȚIU. Un sateiit american de telecomunicații a dispărut în spațiu, a anunțat luni un purtător de cuvînt al firmei „Americon". Lansat joia trecută de la baza de la Cap Canaveral, satelitul „Satcon IU", care o costat 20 milioane de dolari, era destinat unor comunicații telefonice și retransmisii de programe de televiziune.

(din actualitatea POLITICĂ^)
Perspective economice internaționale 

sub semnul incertitudinilor„în 1979, pentru al treilea an consecutiv, se va înregistra o încetinire 
sensibilă a ritmului de creștere pe ansamblul economiei mondiale. Dar, fapt și mai Îngrijorător, nici anuJ 1980 nu se anunță mai bun decit cel precedent". Iată- principalele concluzii care se desprind din ultimele analize și studii prospective elaborate de Consiliul Economic și Social al O.N.U., de Banca Mondială și Organizația pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), care grupează 24 de țări dintre cele mai industrializate din lumea capitalistă.în contrast cu asemenea perspective, de scădere sensibilă a activității productive, ce se conturează pentru lumea capitalistă, în țările socialiste sint prevăzute creșteri, în ritmuri firește diferite, semnificativ fiind în această privință că România — care și pînă acum a înregistrat o dezvoltare susținută a economiei — și-a propus pentru cincinalul viitor (1981—1985) o creștere anuală de 10 la sută a producției industriale nete și de 9 la sută a celei globale. Se verifică astfel încă o dată că — deși efectele crizei economice nu pot fi circumscrise strict în cadrul unor frontiere și afectează, într-o măsură sau alta, toate țările — orînduirea socialistă oferă posibilități de a se face fată cu mai multă eficientă fenomenelor negative din economia mondială.Concludente pentru deteriorarea conjuncturii economice în țările capitaliste sînt cifrele și datele din studiile amintite. Produsul național brut al țărilor capitaliste dezvoltate va spori cu numai 2 la sută în 1979 (fată de 3 la sută în 1978) și doar cu 1,5 la sută în 1980 — anticipează un raport al O.C.D.E. intitulat sugestiv „Sumbre perspective 
economice". Specialiștii amintitei organizații consideră că încetinirea pulsului economic se datorește dimi
nuării ratei investițiilor, ca urmare a 
creșterii inflației și reducerii fondu
rilor pentru cercetare-dezvoltare. După opinia lor, indicele de creștere a preturilor ar putea fi diminuat de la 10.6 la sută in 1979 la 6.8 la sută în 1980. dar măsurile susceptibile să ducă la o astfel de slăbire a presiunilor inflaționiste ar da noi di
mensiuni șomajului, care afectează deja circa 18 milioane de persoane.Dilema înflație-șomaj devine însă

și mai mare pe măsura agravării crizei energetice. Cererea de petrol, depășind tot mai mult oferta, tinde să slăbească mereu pulsul activității productive in țările importatoare și, in același timp, să accentueze presiunile asupra prețului la petrol, care numai în acest an a sporit cu 60 la sută. Dealtfel, așa se explică in bună parte faptul că actualele pre
viziuni ale O.C.D.E. sînt mult mai 
pesimiste decit cele publicate in vară, care lăsau să se întrevadă o ameliorare a conjuncturii economice în lumea capitalistă.Dar cele mai afectate de agravarea

Concluziile unor rapoarte 
ale Consiliului Economic 

și Social, Băncii Mondiale 
și O.C.D.E.

fenomenelor de criză economică și energetică sînt tarile in curs de dez
voltare. Slăbirea ritmului de creștere în țările dezvoltate, determinînd reducerea importurilor, duce la scă
derea preturilor la materiile prime, care constituie principalele produse de export ale țărilor rămase în urmă. Această evoluție — conjugată cu 
scumpirea produselor manufacturate, ca urmare a inflației și dezordinii monetare din Occident — diminuează puterea de cumpărare a țărilor „lumii a treia", ceea ce afectează programele lor de dezvoltare. Potrivit unui studiu al Consiliului Economic și Social al O.N.U., deși țările în curs de dezvoltare neexportatoare de petrol au fost nevoite să-și reducă importurile în ultima vreme, datoria lor externă (care, în prezent, este de circa 300 miliarde de dolari) va crește pînă la sfîrșitul anultii viitor la 358 miliarde, sumă de aproape două ori mai mare decît încasările din exporturi ale acestor state.Aceste tendințe nu fac decit să 
agraveze o situație deja precară. Studiul amintit relevă că, între 1970— 1979. ritmul mediu de creștere economică a fost in țările „lumii a treia" de 5,3 la sută pe an, in loc de 6 la sută cit este obiectivul stabilit în „Strategia internațională a dezvoltării". Astfel de rezultate n-au putut

marca nici un progres în raport cu cele din deceniul precedent. Mai mult, țările cele mai sărace. înre- gistrînd un ritm de creștere de numai 3,4 la sută, au cunoscut chiar un recul.
Rezultatele de pînă acum, relevă raportul anual al Băncii Mondiale, 

nu lasă nici o urmă de speranță în 
ce privește diminuarea decalajelor 
economice dintre state. Chiar dacă țările sărace și-ar dubla ritmul de creștere pe locuitor, iar țările bogate ar rămîne pe loc — conchide documentul amintit — ar fi necesar un secol pentru ca actualele decalaje să dispară.Intr-adevăr, discrepantele economice dintre cele două grupe de țări sint foarte mari ; dar tot atît de adevărat este și faptul că timpul necesar lichidării lor ar fi mult mai mic dacă asupra omenirii n-ar apăsa 
uriașa povară a înarmărilor. Cheltuielile militare mondiale, care anul acesta s-au ridicat la fabuloasa sumă de 425 miliarde de dolari, sint egale cu venitul national a 80 de țări ! Iar țările in curs de dezvoltare sînt primele victime și ca urmare a fenomenului nefast al creșterii cheltuielilor militare. Statele nedezvoltate care sînt atrase în cursa înarmărilor ajung să afecteze, din puținul de care dispun, fonduri considerabile pentru achiziționarea de arme, diminuîndu-și astfel posibilitățile de a realiza proiectele de creștere economică.Toate acestea confirmă pe deplin aprecierile din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XII-lea, potrivit cărora 
singura cale de ieșire din actualele 
dificultăți este promovarea fermă a 
unei politici economice bazate pe 
schimbarea radicală a raportului din
tre cheltuielile pentru dezvoltare și 
cele pentru înarmare, pe orientarea 
folosirii preponderente a venitului 
național în scopul accelerării pro
gresului economico-social al popoare
lor, al creșterii nivelului lor de viață 
material și spiritual. Aceasta este — așa cum relevă secretarul general al partidului — o cerință obiectivă a asigurării mersului înainte al civilizației umane, a soluționării gravelor probleme economice și sociale care confruntă lumea contemporană.

Gh. CERCELESCU

Poziția Irakului in legătură 
cu prețul petroluluiBAGDAD 11 (Agerpres). — Ministrul irakian al petrolului, Tayeh Abdel Kerim, a declarat că țara sa se opune oricărei creșteri bruște a prețului petrolului, susceptibilă să producă perturbații pe piața mondială. Irakul, a spus el, este in favoarea stabilirii unui preț unic al petrolului și a unor măsuri care să reducă diferența dintre prețul oficial și al O.P.E.C. și cel de pe piața liberă, pentru a se evita speculațiile pe piața internațională a acestui produs.Pe de altă parte, ministrul a afirmat că Irakul este favorabil unei creșteri a prețului petrolului care să tină seama de efectele inflației.Abdel Kerim a afirmat, de asemenea, că marile companii petroliere sint răspunzătoare de perturbările intervenite pe piața mondială a petrolului.

Măsuri pentru economisirea 
combustibilului In CipruNICOSIA 11 (Agerpres). — în Cipru a început o campanie de trei luni pentru economisirea combustibilului. Inițiată de guvern, în vederea menținerii controlului asupra consumului de combustibil, campania are ca scop nu numai reducerea consumului de petrol și de produse petroliere, ci și a celui de energie electrică. Campania a fost determinată de faptul că pentru cumpărarea petrolului. Ciprul a cheltuit în acest an 150 milioane de dolari, ceea ce constituie o povară economică grea pentru o tară mică.

Hotărîre privind 
reducerea importurilor 

de petrolîn cadrul unei reuniuni desfășurate la Paris, reprezentanții celor 20 de țări membre ale Agenției Internationale a Energiei s-au angajat să-și reducă, în 1980, importurile de petrol la 24.5 milioane barili pe zi. Pentru anul 1985, plafonul importurilor a fost fixat la 26.2 milioane barili pe zi. O nouă reuniune este programată pentru luna martie, pentru a întocmi un bilanț al situației energetice după ce vor fi cunoscute intențiile țărilor O.P.E.C., ai căror delegați se vor întilni luni la Caracas.

PREMIERUL DANEZ : Pe primul plan — 
negocierile de dezarmareCOPENHAGA - Guvernul Danemarcei a hotărit, în cadrul reuniunii sale de marți, să-și mențină propunerea de aminare cu șase luni a adoptării unei decizii în ce privește proiectul de amplasare de noi tipuri de arme nucleare în unele țări ale N.A.T.O. Guvernul social-democrat a cerut miniștrilor de externe și apărării să expună și să susțină acest punct de vedere al Danemarcei în cadrul reuniunii de două zile a Consiliului .ministerial al N.A.T.O. La încheierea reuniunii cabinetului, primul ministru Anker Joergensen a declarat : „Trebuie ca N.A.T.O. să realizeze un acord asupra unei astfel de aminări, pentru a pune pe primul plan negocierile de dezarmare".

„FRONTUL FRANCOFONILOR DIN BELGIA“ :
Pentru deschiderea imediată de negocieri 

de dezangajare militarăBRUXELLES - „Frontul francofonilor", formațiune membră a coaliției guvernamentale belgiene, s-a pronunțat oficial pentru amînarea cu șase luni a adoptării proiectului N.A.T.O. de amplasare a noilor rachete în Europa occidentală și pentru deschiderea imediată a negocierilor privind reducerea armamentelor nucleare — anunță agenția France Presse.
PARTIDUL MUNCITORESC NORVEGIAN:

Să se renunțe la escaladarea înarmărilor nuclearePreședintele Partidului Muncitoresc Norvegian, Reiulf Steen, aflat într-o vizită oficială la Moscova, a reafirmat luni că ,.Norvegia își menține poziția contrară amplasării pe teritoriul său de arme atomice". Norvegia dorește ca hotărîrea Consiliului ministerial al N.A.T.O. cu privire la modernizarea rachetelor nucleare „să nu îmbrace un caracter automat" și propune „inițierea urgentă de negocieri".

PRIMUL MINISTRU 
AL GRECIEI : 

Este necesar un raport 
de forțe la cel mai 

scăzut nivelATENA - Premierul grec, Constantin Caramanlis, a declarat că Grecia nu intenționează să ' permită amplasarea de rachete de croazieră sau „Pershing-2" pe teritoriul ei — informează agenția Associated Press. „Grecia este in favoarea păcii, destinderii și dezarmării și pentru realizarea acestor obiective este necesar un raport de forțe la cel mai scăzut nivel posibil între Est și Vest" - a declarat primul ministru grec. *Peste 5 000 de studenți greci au participat luni, în Piața Universității din Atena, la o demonstrație de protest față de proiectul N.A.T.O. de a instala noi arme nucleare in unele țări din Europa occidentală. Demonstranții purtau numeroase pancarte pe care se putea citi : „NICI O ARMA NUCLEARA PE PAMlN- TUL ELEN".
P.C. FRANCEZ: Prin reducerea armamentelor — 

la securitate egală pentru toțiPARIS — Biroul Politic al P.C. Francez a dat publicității o declarație în care protestează împotriva pianului de amplasare în turopa occidentală a noilor tipuri de rachete. Guvernele care încearcă să justifice intensificarea cursei înarmărilor își asumă o grea răspundere — se arată în declarație. Biroul Politic al P.C.F.
cheamă guvernul Franței să adopte inițiative concrete pentru a spune „Nu" proiectelor atlantice, să propună, în acest sens, tuturor statelor semnatare ale Actului final de la Helsinki să sprijine ideea tratativelor privind înghețarea forțelor armate și armamentelor și reducerea lor treptată prin respectarea securității egale o fiecăruia.

Printre miile de cetățeni care au demonstrat zilele trecute la Roma, în semn de protest împotriva intenției N.A.T.O. de a amplasa în unele țări vest-europene, intre care și Italia, noi tipuri de rachete nucleare, s-au aflat și mulți tineri. Pe pancartele purtate de aceștia se putea citi : „Școli in loc de rachete I"
Foametea—problemă arzătoare, a cărei soluționare 

nu mai poate fi aminată
WASHINGTON fA.F.P.) 

— O comisie preziden
țială însărcinată să stu
dieze aspectele foametei 
în lume a înaintat ra
portul său preliminar 
șefului Administrației 
S.U.A. Experții opinează 
că problema foametei în 
lume „ar putea provoca 
o criză mult mai gravă 
decît criza energetică in 
următorii 20 de ani". 
Comisia recomandă pre
ședintelui J. Carter să 
dubleze ajutoarele nemi- 
litare destinate țărilor 
din lumea a treia pen

tru a contribui la solu
tionarea problemei foa
metei și la eliminarea 
riscului pe care aceasta 
problemă îl reprezintă 
pentru pacea mondială. 
Raportul susține, totoda
tă, că „S.U.A. trebuie 
să considere eliminarea 
foametei in lume drept 
primul lor obiectiv în 
relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare in 
deceniul următor".

Comisia exprimă cri
tici la adresa acelor po
liticieni care „apreciază

adesea asistenta pentru 
străinătate ca un mijloc Ș 
pentru a face să pro
greseze interesele politi
ce de scurtă durată" și 
atrage atenția 'asupra 
..potențialului exploziv 
pe care-l implică si
tuațiile din acele regiuni 
ale globului afectate de 
foamete". O campanie 
eficace împotriva flage
lului foametei ar putea 
contribui — după opinia 
comisiei — la scoaterea 
din impas a dialogului 
„Nord-Sud“.

Asigurarea independenței energetice
— aspirație a țărilor latino-americaneCIUDAD DE PANAMA 11 (Agerpres). — Luind cuvintul in cadrul lucrărilor celei de-a X-a Conferințe ministeriale a Organizației Latino- Americane a Energiei (O.L.A.D.E.) care se desfășoară la Ciudad de Panama, Gustavo Rodriguez, secretarul executiv al O.L.A.D.E., s-a pronunțat pentru depunerea de eforturi susținute în regiune în scopul rea

lizării aspirației de independență energetică a Americii Latine. La rîndul său. reprezentantul țării-gazdă, Edwin Fabrega, a relevat necesitatea realizării in cadrul reuniunii a unui consens asupra aspectelor referitoare la armonizarea intereselor țărilor latino-americane producătoare de petrol cu cele ale statelor importatoare de petrol din zonă.

Intensificarea 
colaborării dintre Zair, 

Burundi și Ruanda 
Intilnirea la nivel înalt 

de la LubumbashiKINSHASA 11 (Agerpres). — în orașul zairez Lubumbashi s-au încheiat lucrările celei de-a treia conferințe la nivel înalt a Organizației economice a statelor din zona marilor lacuri (CEPGL) — informează agenția națională de presă A.Z.A.P. Partici- panții — președinții Zairului. Burundi și Ruandei — s-au pronunțat pentru intensificarea relațiilor de conlucrare reciproc avantajoasă dintre cele trei țări, ca o modalitate aptă să contribuie la crearea unui climat de pace, securitate și încredere mutuală în regiune. In acest sens, arată ‘agenția, au fost semnate trei acorduri de cooperare.în cuvintul de inchidere, președintele actualei sesiuni, șeful statului burundez, Jean Baptiste Bagaza. a subliniat că printre principalele obiective economice ale statelor membre ale organizației rămin dezvoltarea agriculturii șl a căilor de comunicații.
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