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Tovarășului Nitolue Ceuușescu, Președintele Republicii Socialiste România,
conducerii de partid și de stat, 

urările pornite din inima 
fierbinte a tineretului tării

' >

tovarășul Nicolae Ceausescu,
-> j 7

a primit pe șefii misiunilor diplomatice

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, 30 de
cembrie. pe șefii misiunilor di
plomatice, pe reprezentanți ai 
unor organizații internaționale 
acreditați in țara noastră, care 
au prezentat felicitări. cu prile
jul Arțului nou și al celei de-a 
29-a aniversări a proclamării 
Republicii.

I-i primire a,u participat to
varășii Manea MăneScu, Ștefan

Voitec, Emil Bobu. Nicolae 
Giosan, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Silviu 
Curticeanu. secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii R. D. Ger-' 
mane — Hans Voss, U.R.S.S. — 
Vasili Ivanovici Drozdenko, Re
publicii Zair — Bokingi Embe- 
yolo, Senegalului — Ibrahima

Boye, Marocului — Maâti Jorio, 
R. P. Chineze — Li Tin-ciuan, 
R. P. Mongole — Giambyn Nia- 
maa, R. P. Polone — Wladys- 
law Wojtasik, Iranului — Aii 
Reza Bahrami, R.S.F. Iugoslavia 
— Petar Dodik, S.U.A. — Harry 
G. Barnes jr.. Elveției — Pierre 
Henri Aubaret, Republicii Gui
neea — Ibrahima Camara, Me
xicului ,— Armando Cantu, Co
lumbiei — Fernando Urdaneta,

R.P.D. Coreene — Pak Zung 
Guc, Liberiei — Joseph H. Gra
ham. Japoniei — Ryoko Ishi
kawa, Olandei — August Hya
cinth Croin, Republicii Demo
cratice Sudan — Sayed Sharief, 
Braziliei — Paulo Braz Pinto da 
Silva. Portugaliei — Antonio 
Novais Machado. Marii Brita
nii — Jeffrey Charles Petersen, 
R. A. Siriană — Walid Al-

30 decembrie 1970: o Zi-poartă 
deschisă spre anul 30 al Republi
cii și spre centenarul indepen
denței romanești, zi-bilanț al pri
mului an al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice. In această 
zi, sute de pionieri, școlari, stu- 
denți. uteciști. reprezentanți ai 
tinerei generații a țării, au venit 
la sediul Comitetului Central al 
partidului pentru - a-ura „La 
mulți ani'‘ secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescy. celorlalți 
tovarăși din conducerea de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi prieteni tineri și pionieri,
Dragi „Șoimi ai patriei".
Vă mulțumim pentru urarea adresată 

partidului, patriei și poporului. E un 
obicei străbun ca, la încheierea unui an 
și la începutul altuia nou, poporul nos
tru să sărbătorească împlinirile realizate 
prin munca sa, să-și îndrepte gîndurile 
și privirile spre Noul an, spre viitor. în
totdeauna cu dorința de a-și făuri o viață 
mai bună.

Anul acesta putem face un bilanț mi
nunat al muncii entuziaste, creatoare a 
poporului nostru. Prin munca plină de 
dăruire a întregului popor, patria a de
venit mai bogată, nivelul de viață al ce
tățenilor s-a îmbunătățit. Tineretul țării 
noastre a adăugat noi cunoștințe la ceea 
ce este chemat să învețe și, mai cu sea
mă, pentru ceea ce este chemat să în
făptuiască în viitor prin munca sa dă
ruită patriei și poporului.

Intrăm într-un an nou — anul cente
narului Independenței, care ne reamin
tește de luptele purtate de-a lungul se
colelor de poporul nostru împotriva do
minației și asupririi străine, pentru cu
cerirea independenței de stat, pentru for
marea națiunii noastre, pentru cucerirea 
libertății, pentru o viață liberă și demnă. 
Să sărbătorim acest centenar prin noi 
împliniri, prin afirmarea și mai puter
nică a voinței poporului nostru de a 
făuri, prin munca sa, o țară tot mai îm
belșugată, de a-i întări continuu inde
pendența și suveranitatea, de a asigura 
întregii națiuni o viață demnă, liberă și

partid și de Stat. Urări de .sănă
tate și viață lungă, pornite din 
inimă fierbinte, spre fericirea 
poporului și inflorirea patriei, 
recunoștință nețărmurită pentru 
prezentul de lumină al națiunii 
noastre. pentru minunatele 
perspective deschise spre co
munism.

Pitorescul alai al tinerilor și 
copiilor a atras, in marea piață, 
numeroși cetățeni ai orașului, 
bucuroși să-și poată exprima, 
alături de cei veniți, după stră
buna noastră datină, cu „Plugu- 
șorul" și „Sorcova", aceleași 
calde sentimente.

Colindătorii sînt primiți cu

dragoste și căldură părintească, 
de tovarășul Nicolae. Ceaușescu 
și tovarășa Elen'a Ceaușescu. de 
tovarășii Manea Mănescu. Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Gheorgbe 
Cioară. Lina Ciobanu. Ion Dincă, 
.Emil Drăgăpcșcu, Janos Făze- 
kaș. Ion Ioniță. Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan. Du
mitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Leonte Răutu. Iosif Uglar. 
Ilie Vcrdeț. Ștefan Voitec. Ște
fan Andrei. Iosif Banc. Ion Co- 
man. Teodor Comm. Mihai pa
lea. Nicolae Giosan. Vasile Pa- 
tilineț, Ion Ursu. Aurel Duma.

Sint prezenți Ion Traian Ște-

fericită. (Urale, 'aplauze puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Doresc să fac și eu o urare. In primul 
rînd vouă, întregului tineret al patriei, 
pionierilor și „Șoimilor patriei",-tuturor 
copiilor țării noastre, vă adresez urarea 
de a avea în anul în care intrăm și în 
viitor o viață tot mai fericită, tot mai 
înfloritoare, de a învăța, învăța și iar 
învăța, de a face totulpentru a vă în
suși cele mai noî și mai înălțătoare cu
noștințe ale geniului uman, ale creației 
poporului nostru, precum și ale științei 
și creației universale, de a vă pregăti 
pentru a putea ca mîine, la locurile de 
muncă unde veți merge, să aduceți noi 
și noi contribuții la înălțarea edificiului 
minunat al construcției societății socia
liste multilateral dezvoltate, a edificiu
lui comunismului în România. (Urale, 
aplauze puternice. Se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Doresc să urez părinților voștri, între
gului nostru popor, împliniri toț mai 
mari în muncă și în viață, realizarea cu 
succes a minunatului Program elaborat 
de Congresul al XI-lea, de a face ca anul 
1977 să marcheze ridicarea patriei noastre 
pe o nouă treaptă de progres, de bunăsta
re, de fericire, de a face ca România so
cialistă să devină tot mai puternică și tot 
mai înfloritoare, o țară în care fiecare ce
tățean să se poată bucura din plin de cu
ceririle socialismului, să poată duce o 
viață tot mai demnă, tot mai liberă. în 
care să înflorească arta, cultura, adevăra
tul umanism, o țară.în care tot ceea ce se 
creează e închinat omului, bunăstării. și 
fericirii lui 1 (Aplauze prelungite). 

fânescu. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului. Ion Sasu. 
președintele Consiliului Uniunii 
-Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Constantin 
Baștină, președintele, Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor.

în aerul proaspăt al acestei 
dimineți de iarnă răsună zvon 
de clopoței, pocnete de bici, bu- 
haiele tradiționale și. ..glasuri; de 
colindători tineri, veseli și en
tuziaști :

(Continuare în pag. a III-a)

Doresc să urez ca în noul an să ob
ținem noi rezultate pe calea înfăptuirii 
securității europene, a lichidării subdez
voltării și făuririi noii ordini economice 
internaționale, a stingerii focarelor de 
încordare din lume, a realizării unor 
relații noi, democratice, bazate pe de
plină egalitate între națiuni, pe respec
tul-independenței și suveranității fiecă
rui popor, pe neamestecul în treburile 
interne, pe o conlucrare activă în scopul 
bunăstării și independenței fiecărei na
țiuni. (Aplauze puternice).

Urez o dezvoltare tot mai puternică a 
relațiilor României cu toate țările socia
liste, cu toate țările în curs de dezvolta
re, cu toate națiunile lumii, fără deose
bire de orînduire socială. într-o lume a 
păcii, a bunăstării și fericirii, o lume mâi 
dreaptă și mai bună pe planeta noastră 1 
(Aplauze, urale, se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R.").

în încheiere, doresc, din nou, să vă 
urez vouă, dragi prieteni. întregului tine
ret, tuturor copiilor patriei noastre, un an 
nou plin de bucurii și fericire ! Vă urez 
să creșteți mari, să puteți fi, într-adevăr 
dîrji apărători ai patriei noastre, demni 
constructori ai comunismului în Româ
nia, urmași ai revoluționarilor, ai acelora 
care au făcut ca națiunea noastră să de
vină tot mai puternică? liberă și inde
pendentă. (Aplauze prelungite, urale, se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Urez întregului nostru tineret, copiilor, 
întregului nostru popor „La mulți ani !“. 
(Aplauze, urale, se scandează: „Ceaușescu
— P.C.R.").

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarăși ambasadori,
Domnilor ambasadori și reprezentanți 

ai statelor acreditați în România,
Doresc să mulțumesc pentru felicită

rile și urările pe care le-ați adresat po
porului român și mie personal cu pri
lejul Noului An.

încheiem un an care . se poate , consi
dera că în ansamblu a marcat noi pași 
pe calea progresului, a înțelegerii și co
laborării internaționale.

In ce privește poporul român, el a 
realizat în anul 1976, primul an al celui 
de-al șaselea cincinal, progrese însem
nate în înfăptuirea Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea al partidului pri
vind făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, ridicarea gradului de 
dezvoltare economică, creșterea nivelu
lui de trai material și spiritual al po
porului. Putem să vă informăm — de 
altfel trăiți în România și cunoașteți re
zultatele noastre — că în unele domenii, 
cum este industria, realizările obținute 
depășesc chiar prevederile planului, iar 
în agricultură sînt foarte apropiate de 
acestea. Am realizat o producție agri
colă al cărei ritm de dezvoltare, față de 
1975, este superior' ritmului din indus
trie, reprezentînd, într-adevăr, cea mai 
mare producție agricolă din istoria 
României. Am adoptat măsuri și în di
recția ridicării nivelului de trai material 
și spiritual al poporului. Iată de ce noi, 
în România, sîntem satisfăcuți de felul 
în care poporul, toți oamenii muncii au 
acționat pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei.

Știm că și în alte țări s-au obținut re
zultate bune în dezvoltarea economico- 
socială ; știm, totodată, că în multe țări 
criza economică provoacă mari greutăți 
și mai știm că zeci de popoare se gă
sesc încă ' într-o situație grea, datorită 
subdezvoltării. Anul pe care îl încheiem 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a fost plin de preocupări și căutări pen
tru soluționarea acestor probleme com
plexe, pentru o politică de pace și cola
borare, pentru rezolvarea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor pașnice. Au 
avut loc numeroase reuniuni consacrate 
problemelor economice, îndeosebi proble
melor subdezvoltării, ale făuririi noii or
dini economice internaționale. Noi apre
ciem, pozitiv toate aceste activități, deși 
— este adevărat — nu se poate afirma 
că s-au găsit soluții și s-au pus bazele 
rezolvării corespunzătoare a problemelor 
complexe care preocupă omenirea. Dar, 
după părerea noastră, însuși faptul că 
popoarele, statele, conducătorii lor sînt 
preocupați și acționează pentru găsirea 
soluțiilor este un lucru pozitiv. Aceasta 
demonstrează că este tot mai bine 
înțeleasă necesitatea că — pentru reali
zarea unei păci trainice, a unei lumi mai 
drepte și mai bune, în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta liber, cores
punzător năzuințelor sale — problemele 
complexe ale lumii de azi, trebuie solu
ționate în comun, cu participarea egală, 
în deplină independență, a tuturor state
lor. Acesta este un factor important al 
vieții internaționale, care ne dă încre
derea că vom putea obține în viitor re
zultate mai bune în soluționarea pro
blemelor complexe.

Bazîndu-ne pe toate acestea, noi ne 
pregătim să începem noul an plini de 
optimism și încredere ; optimism și în
credere în perspectivele dezvoltării țării 
noastre. Avem ferma convingere că în 
anul viitor vom rfealiza planul pe care 
l-am adoptat în Marea Adunare Națio
nală, că vom face noi pași înainte în ri
dicarea nivelului de trai al poporului, în 
extinderea democrației socialiste prin 
perfecționarea cadrului de participare a 
maselor la conducerea societății, în acti
vitatea cultural-educativă, ce va fi mar
cată îndeosebi prin primul festival al 
educației și culturii „Cîntarea României".

(Continuare in pag. a III-a)

Avem, de asemenea, încredere că și pe 
plan internațional anul 1977 va aduce 
progrese noi în soluționarea problemelor 
complexe care preocupă omenirea. Noi 
trăim în Europa și, de aceea, vă rog pe 
dumneavoastră, cei de pe alte continente, 
să nu-mi luați în nume de rău dacă mă 
refer în primul rînd la dorința noastră 
ca anul viitor să marcheze pași noi pe 
calea realizării concrete a hotărîrilor de 
la Helsinki, ca reuniunea de Ia Belgrad 
consacrată securității și cooperării pe 
continentul nostru să ducă la elaborarea 
de măsuri concrete în direcția unei mai 
bune colaborări economice, tehnico-știin
țifice, culturale, în problemele umanitare 
în general și, mai cu seamă, în direcția 
dezangajării militare, factor determi
nant — după părerea noastră — pentru 
realizarea securității și păcii în Europa. 
Noi avem părerea că dacă pe acest con
tinent vom realiza progrese în direcția 
colaborării și păcii, aceasta se va răs- 
frînge pozitiv asupra întregii vieți inter
naționale.

Dorim ca anul 1977 să marcheze noî 
pași pe calea soluționării — noi am dori 
depline — a situației din Cipru, în îm
bunătățirea relațiilor din Balcani, și în
deosebi între Grecia și Turcia, toate 
acestea fiind părți integrante ale secu
rității în Europa. De asemenea, dorim să 
se realizeze pași înainte și, repet, chiar 
să se realizeze soluționarea deplină a 
conflictului din Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate în 1967, cît și prin so
luționarea problemei poporului palesti- 
nean — inclusiv prin crearea unui stat 
palestinean independent și liber, demo
cratic — ceea ce va deschide calea unei 
păci trainice și juste, a asigurării inde
pendenței și suveranității tuturor state
lor din această zonă. Noi, și cred că toate
(Continuare in pag. a III-a)

Ca-n datina străbună
Cinci zarea de cîntărl răsună
Și alte bucurii răsar.
Multi ani! ca-n datina străbună, 
Dintr-un hotar la alt hotar.

Cu-ncredere și cu tărie 
în suilet de romani și daci : 
Multi ani, frumoasă Românie 
Și vrednicilor tăi cîrmaci !

Să meargă neamul spre-mplinire, 
înalt ca muntele bătrîn

Și sănătate-n fericire 
Urăm poporului romăn.

Să ridă-n inimi aurora, 
Să ne îmbrățișăm ca frați, 
Mulți ani de viață tuturora, 
Mulți ani femei, mulți ani bărbați.

Voi tineri, cu nădejdi aparte 
Ca niște-adevărați eroi, 
Urăm să duceți mai departe 
Ce se durează-acum Ia noi.

Mulți ani celor ce pentru țară, 
Muncesc cu drag și gîndul drept, 
Să fie veșnic primăvară
Și flori de pace-n orice piept.
Să fie numai voie bună
Sub cerul nostru de cleștar.

Multi ani! ca-n datina străbună, 
Dintr-un hotar la alt hotar.

George LESNEA

a primit delegația Societății franceze
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi după- 
amiază, delegația Societății 
franceze .,Citroen", condusă de 
George Taylor, președintele di
rectoratului societății.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu. prim- 
ministru al guvernului. Gheor

ghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Ion Pățan. vice
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini.

A fost de fată Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu membrii'dele
gației asupra unor probleme 
privind cooperarea dintre in
dustria constructoare de ma
șini din tara noastră și Socie
tatea „Citroen". In timpul con
vorbirii a fost exprimată satis
facția fată de constituirea so
cietății mixte . „Oltcit" pentru

„Citroen46
producerea și comercializarea 
de autoturisme de mic litraj și 
s-a apreciat că aceasta este de 
natură să contribuie la extinde
rea cooperării economice rodni
ce, reciproc avantajoase, dintre 
România și Franța.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.
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O DEFINIȚIE A OPTIMISMULUI
Ce fior ar mai avea gestul pe care-1 vom face cu toții la noapte, 

rupind ultima filă și inlocuind calendarul, dacă, totodată, nu ne-am în
treba : CE AM FĂCUT ÎN ANUL CARE SE ÎNCHEIE ? CE NE PRO
PUNEM PENTRU ANUL CARE ÎNCEPE ?

Cu știuta (și scuzabila) curiozitate profesională, am adresat aceste 
două întrebări unui număr de concetățeni din diferite coifuri ale 
patriei. Un sondaj, o clipă de reflecție colectivă la cumpăna anilor. Răs
punsuri obișnuite, diverse. Și totuși... Și totuși, parcă totalitatea lor 
i-ar reflecta nu numai pe cei întrebați. Am zice că ne recu
noaștem cumva în gindurile și năzuințele lor. Nu sintem căpitani de 
cursă lungă, dar sintem alături de căpitanul de cursă lungă, nu sintem 
centenari, dar participăm la bucuria centenarilor... Poate că aceste 
confidențe se înscriu într-o definiție care ne cuprinde pe toți la cum
păna anilor 1976/1977...

— În anul 1976, duminică 8 fe
bruarie, am împlinit 100 de ani de 
viată.

Se înțelege, deci, pentru ce dăm 
întiietate răspunsurilor Măriei Ro- 
tundu, din satul Buhăceni, comuna 
Trușești, județul Botoșani.

— Credeam că la virsta asta nu-și 
mai amintește nimeni de tine. Dar 
iată că a venit aproape tot satul și 
mi-a urat de sănătate. Au venit co
piii mei, aproape toti nepoții și stră
nepoții...

— Cîți aveți ?
— O sută treizeci și doi. Mi-au 

adus flori. Sînt fericită.
— Deci în anul încheiat ati devenit 

centenară...
— Așa e. Am o bătrînețe fericită, 

nu-mi lipsește nimic, mă bucur de 
urmași.

— Ce vă doriți pentru anul viitor ?
— Tuturor — sănătate, belșug, hăr

nicie și fericire.
— Dar dumneavoastră ce vă 

doriți ?
— Celorlalți le doresc. Dacă li se 

Împlinește lor, mă bucur și eu. Că 
acum așa se leagă viețile și traiul 
tuturor.

De sus, din virful arborelui ce re
prezintă grafic structura populației 
pe grupe de virstă. coborim la rădă
cina bradului veșnic viguros.

— Anul 1976 mi-a adus o mare 
bucurie S-a născut Florentina.

— E primul copil ?
— Nu. E al doilea. Dar numele ei 

Îmi amintește că sărbătoarea n-a fost 
numai a familiei mele, ci a tuturor 
celor ce se aflau la ..starea civilă'* 
cind am declarat-o. Tovarășele de 
acolo mi-au sugerat numele. Dinsele 
ți cu delegația comisiei de femei 
care veniseră cu flori pentru... tată. 
Bănuiți de ce. nu ? Evenimentul s-a 
petrecut chiar de Ziua copilului.

— Vă mai doriți asemenea coinci
dențe ?

— Deocamdată, pentru ’77. vreau 
să mă prezint la testările de mese
rie, să iau categoria a cincea. nu atit 
pentru diferența de remunerație, dar 
vreau sâ mă înscriu la școala de 
maiștri. Și mai vreau să-mi cumpăr 
mobilă nouă.

Nu toți tatii anului 1976 sini atit 
de fără rezerve entuziaști ca scule
rul Ion Spiridon, de la întreprinde
rea „Flacăra" Ploiești. Fată i-a 
adus anul și inginerului Gh. Adal
bert Atvender din Lugoj. Dar...

— Vă spun drept : îmi doream un 
băiat.

— Probabil că nu s-a născut de 
1 Iunie, deci n-ați fost întîmpinat și 
dus cu flori la oficiul stării civile.

— Nu, n-am fost. Dar Cristina mea 

a fost „întîmpinată" de un Întreg 
oraș înflorit.

(Lugojul — am aflat — a ocupat 
locul întîi pe țară în întrecerea pen
tru buna gospodărire și înfrumuse
țare a localităților).

— Pentru anul viitor ?...
— îmi doresc să continuăm in ritm 

sporit îndiguirea rîului Timiș, să 
conturăm microraionul nr. 5, și... to
tuși... să am un băiat.

Sugestia celor mai frumoase lo
calități ale anului ne-a îndemnat să 
poposim și la Cristuru Secuiesc, lo
cul I la categoria orașelor sub 10 000 
de locuitori. Interlocutoare — Rozalia 
Albert, educatoare :

— Dacă m-a bucurat locul intii ? 
Mai e vorbă ? De fapt, progresul 
micii noastre așezări urbane mă 
privește în mod direct : din toam
nă lucrez intr-un nou cămin de 
zi. Poate că mulțumirea noastră 
a adus în familie și seninătatea 
datorită căreia soțul a reușit să se 
pregătească și să reușească la un 
examen foarte exigent, pentru școala 
de maiștri, iar fiica să intre la fa
cultate. De aceea nici n-am dorințe 
deosebite pentru 1977. ci pentru 1980. 
Doresc ca atunci cind fata mea se va 
întoarce, licențiată, să muncească in 
Cristuru Secuiesc și să găsească un 
oraș, practic, nou. De altfel, ce să 
spun, chiar așa cred că va fi...

Orașe și copii : da, e o relație. 
Profesie și copii : da, e și aceasta c 
relație. Recoltă și... copii? Poate fi 
o relație ? Da. și încă foarte exactă 
Am descoperit-o in discuția cu Con
stantin Pintilie, țăran cooperator la 
C.A.P. Săveni, județul Botoșani.

— Dou’șpe mii de porumb știuleți 
la hectar ! Cincizeci și cinci de tone 
sfeclă de zahăr I Cine-o mai văzut ?! 
E puțin lucru să fii printre fruntașii 
pe țară ? Fetele mele, care învață 
foarte bine la școală, se tot gîndeau, 
deh, ca omul, ce să urmeze. De cind 
cu recoltele lui ’76 s-au hotărît ! Cor
nelia se face tehnician agronom, iar 
Pușa-Rozalia inginer agronom. Așa 
că. în anii ce vin. să fie sănătate și 
pace, că de recolte avem noi grijă.

Optimism lucid, optimismul fap
telor, optimismul rezultatelor con
crete. Este caracteristic și răspunsu
lui dat de strungarul Zoltan Siikord 
de la întreprinderea de piese aut» 
și tractoare din Miercurea Ciuc.

— Anul 1976 a fost cel mai frumos 
și mai bogat an al vieții mele : am 
participat la asamblarea primului 
tractor harghitean ; apariția indus
triei constructoare de mașini a atras 
apariția învățămîntului superior la 
Miercurea Ciuc : eu personal am 
reușit la facultatea serală de subingi-

Ancheta noastră la hotarul anilor 1976-1977
neri ; m-am mutat intr-un aparta
ment nou ; în sfîrșit, dar nu in ulti
mul rînd, m-am căsătorit cu cea mai 
frumoasă fată din lume.

— E greu de presupus că anul 1977 
ar putea să vă aducă mulțumiri mai 
mari !

Desen de Ion Popescu-GOPO
__________________________ ' _____________________

— O. cum să nu ! E destul să apară 
un Zoltan Siikord junior...

într-una din afirmațiile ei, de
clarația interlocutorului anterior e 
contrazisă. Contraopinent : It. maj. 
Constantin Andrei, radiotelegrafist 
clasa l.

— Eu am cunoscut pe cea mai fru
moasă fată din lume. Și asta s-a 
întîmplat intr-un an bogat în împli
niri : am fost primit in rîndul comu
niștilor. subunitatea a obținut pen
tru a opta oară consecutiv titlul de 
„subunitate de frunte", m-am, mutat 
în casă nouă.

— Dintre proiectele imediate pro
babil că face parte căsătoria.

— Da. Ne înțelegem foarte bine, 
avem gusturi și pasiuni comune, iu
bim amindoi muzica, teatrul și- 
copiii.

Următorul interlocutor — Con

stantin Șoitu, născut in Iași, domici
liat in Constanta :

— După 20 de ani. în care am tre
cut prin toate meseriile navigației — 
marinar, timonier, șef de echipaj și 
așa mai departe — am obținut, in 
luna noiembrie, brevetul de căpitan 
de cursă lungă.

— Ce vă propuneți pentru anul 21 
de marinărie și anul I de căpitănie ?

— Voi pleca, așadar, în prima 
cursă, la comanda unei nave. Multe 
îmi doresc : vreme bună, drum lung, 
viteză mare, echipaj unit, cite și mai 

cîte. Dar toate se topesc intr-un sin
gur gind : să purtăm tricolorul cu 
cinste.

Prezența românească In lume 
fiind o realitate evocată tot mai 
frecvent, găzduim in continuare mi- 
crointerviul luat maistrului proiec- 

tont Gheorghe Neacșu, de la între
prinderea „1 Mai" din Ploiești.

— Consider anul 1976 anul de Virf 
al realizării mele pe linie profesio
nală. Abia de o săptămînă m-am în
tors în țară, venind din Algeria. Am 
făcut, împreună cu alți patru spe
cialiști. documentația de proiect pen
tru o uzină ce .se 'va construi în a- 
ceastă țară.

— Proiecte pentru ’77 ?
— Lucrarea să ihtre în funcțiune 

la termen, să obțină calificativul 
maxim, iar eu să învăț la perfecție 
limba franceză.

Români pe mări și continente. Ma
rinari, maiștri, profesori, constructori, 
medici, artiști... exploratori !

Dar pe cimpiile țării ? Am tre
cut la Stațiunea experimentală Do- 
brogea, unde ne răspunde dr. docent 
ing. Petru Tomoroga :

— 1976 : 6 508 kg grîu la hectar ; 
cea mai mare producție din istoria 
Dobrogei, în cel mai secetos an din 
ultimii douăzeci. Și totuși nu sîntem 
mulțumițt. Nemulțumirea noastră e 
și preocupare de viitor : deși consi
liul intercooperatist din zona stațiu
nii a obținut pe 2 000 ha o medie de 
5 204 kg, cît timp nu vor fi recolte 
mari pe toate cele 100 000 hectare do
brogene semănate cu griu, nu vom fi 
mulțumiți.

Salt în extremitatea opusă a ță
rii, la Timișoara :

— Ileana Reuț, la 19 ani ai ciștigat 
titlul de cea mai bună tînără trico- 
teră din țară. Este cel mai important 
eveniment personal al anului ?

— De fapt cea mai mare bucurie e 
că mi-am respectat promisiunea.

— Ce promisiune ?
— Cu puțin timp înaintea con

cursului se discutase primirea mea 
în partid. Cu acel prilej, m-am an
gajat în fața comuniștilor din între
prinderea noastră, „1 Iunie", că voi 
face totul să cîștig întrecerea pe țară 
a tinerilor tricoteri.

— Concursul se tine anual, nu ?
— Da, și mi-ar plăcea să-l cîștig și 

in 1977. Oricum, pentru acest an îmi 
mai doresc să promovez cu succes 
anul II la liceul industrial textil, la 
care urmez cursurile serale.

Discutînd despre școală, era fi
resc să ne adresăm și profesorilor.

— Ce a însemnat anul 1976 pentru 
dumneavoastră, tovarășe Victor 
Necula ?

— Anul se încheie pentru mine 
cu amintirea Olimpiadei. Nu aceea 
de la Montreal, ci a Olimpiadei na
ționale de fizică. Premiile I, II, III 
și două mențiuni au fost decernate 
elevelor și elevilor Dobre Luminița, 
Cărăușu Mihaela, Postelnicu Afrodi- 
ta, Balac Adrian și Calea Roxana.

— Vă întrebați : „Și ce-i cu 
asta ?“. Este ceva : toți cinci sint ele
vii mei.

— E, intr-adevăr, excepțional.
— Adevărata bucurie o trăiesc la 

gindul că succesul celor cinci nu va 
fi efemer. Unul dintre foștii mei 
școlari, tot de la liceul „Vasile Alec- 
sandri" din Galați, a ciștigat patru ani 
consecutiv locul I pe țară, iar acum 
se realizează ca specialist.

Și Veronica Dărăbuș. acum absol
ventă a Liceului pedagogic de educa
toare din Baia Mare, a ciștigat pri
mul loc pe țară, la Olimpiada de 
limba și literatura română.

— Adevăratele emoții le-am avut 
însă odată cu începerea noului an 
școlar, cind. repartizată chiar la gră
dinița nr. 29 unde imi efectuasem 
practica, am luat în grijă prima mea 
promoție de preșcolari. Bucuria mea 
pentru 1977 ? Să-i văd la toamnă pe 
toți apți, psihologic și intelectual, 
pentru clasa întîi.

Deși nu „olimpic", tot despre 
un trofeu de prestigiu ne-a vorbit și 

Irina Baciu, rectificatoare la între
prinderea „Unirea" din Cluj-Nâpnca.

— în 1976 tinărul ansamblu de ar
tiști amatori ai fabricii a fost in
tr-un turneu în Grecia. E greu de 
descris emoția pe care o simțeam ca 
reprezentanți ai României — sub de
numirea atit de meritată a forma
ției noastre „Unirea" — la festivalul 
din pitorescul oraș Levadia. Ne-am 
întors acasă cu trofeul „Amfora Le- 
vadiei".

— Proiecte artistice pentru 1977 ?
— Pentru 1977 avem proiecte — ar

tistice și de muncă. Pregătim un 
montaj de „Sunet și lumină" intitu
lat „Tricolorul", cu care dorim să ne 
prezentăm la Festivalul „Cîntarea 
României". Se știe însă că va fi un 
festival al celor care sînt nu numai 
talentați, ci și harnici. Așa că, in 
egală măsură, ne pregătim și la acest 
„capitol".

Următorul interlocutor — tehnicia
nul Mircea Roibu de la Șantierul na
val din Galați.

— Am turnat prima elice pentru 
un vas de 55 000 tdw ! De 15 ani ne 
dorim asta ! Am reușit-o la nivelul 
tehnicii mondiale.

Spre sfîrșitul periplului nostru 
de amintiri și dorinți ne-am adresat 
unuia dintre aceia care in mod cu
rent sint aducători de vești : o poștă- 
riță. Maria Brătan — poștărița din 
Coaș, județul Maramureș.

— Cea mai frumoasă amintire a 
anului a fost ziua în care am adus o 
scrisoare... chiar soțului meu. Gavril 
Brătan. Era o scrisoare oficială, prin 
care conducerea întreprinderii meca
nice de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare il lăuda și îi mulțumea 
pentru felul in care muncește ca 
strungar, șef de echipă.

Am început cu o centenari, în
cheiem cu un centenar. Pe moș 
Alexe Crăcuț din Teliu, județul Bra
șov, l-am găsit trebăluind prin curte.

— La mulți ani, o sută de ani 1
— La mulți ani, taică.
— Ce vești noi ne mai spuneți ?
— La anii mei veștile sint cu du

iumul. Deunăzi s-a însurat Ion Savu, 
nepot de-al meu, acum aștept să aud 
de alt urmaș.

— Ce vă urați și ce le urați pen
tru 1977 ?

— Sănătate, hărnicie și pace. Să 
muncească bine și cu spor. Că așa 
se face fericirea ! Asta-i bucuria bă- 
trînețelor mele: că-i știu mulțumiți 
și fericiți pe toți — și am zeci de 
copii, nepoți și strănepoți răspindiți 
prin toată țara.

„...Mulțumiți și fericiți pe toti, 
răspindiți prin toată țara". Cuvinte 
și gînduri potrivite nu numai pentru 
descendenții bătrînului din Teliu. 
Cuvinte și gînduri potrivite pentru 
20 de milioane de oameni.

Cuvinte și gînduri potrivite pentru 
definirea acelei realități care, înflo
rind in toată țara, iși desface larg 
petalele în noaptea Anului nou și 
care se numește OPTIMISM.

Sergiu ANDON
Ion LAZAR
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

Două revelioane din filele istoriei

1877 De la Plevna, 
veștile bucuriei!

Si o lacrimă de durere...
Paginile gazete

lor de acum o sută 
de ani...

Dimineața zilei 
de 1 decembrie 
1877 găsise Bucu- 
reștiul într-o stare 
de emoție genera
lă. Peste Podul 
Mogoșoaei, peste 
Podul Calicilor, ca 
și peste toate ma
halalele care, in 
vremea aceea, se 
întindeau pină spre 
inima Capitalei, 
iarna stăpinea cu 
depline puteri. Pî- 
nă și la Adunare 
deputății ajungeau 
greu. „Jocul coș- 
niții" — rubrica 
piețelor din gazete 
— consemna pre
turi „nesuferite". 
Războiul (100 000 
de oameni sub 
arme)... ; rechiziții- 
le... pămînturile ră
mase nelucrate... ; 
înștiințările despre 
cei căzuți... Dar in 
ziua aceea, cu care
se începea ultima lună a a- 
celui dinții an al indepen
denței, o mare bucurie stă
pinea inimile tuturor : so
seau vești despre Plevna.

Viscolul distrusese linia 
telegrafului care lega fron
tul de pămintul românesc. 
Valurile rupseseră podul de 
vase peste Dunăre. Cores
pondențele de la fața locu
lui veneau aduse de curieri 
călare, traversau fluviul cu 
barca pină lă Turnu Măgu
rele. iar de aci erau trans
mise la București. Totuși, 
gazeta „Românul" anunțase 
chiar in ziua victoriei 
intr-o ediție specială de 
ora 7 seara marea, cople
șitoarea veste : „Osman- 
pașa s-a predat. Plevna 
este in mîinile oștirilor a- 
liate". ,.Plevna a căzut ! 
Trăiască România liberă și 
independentă !“, scriau ga
zetele la 30 și 31 noiem
brie. „Români, astăzi s-a 
pus întiia piatră la temelia 
neatirnării patriei, de bra
țele viteze ale voinicilor 
noștri. Trăiască armata ro
mână I fie strigătul unanim

• în luna decembrie 1877, prin faptele lor eroice, dorobanții pregăteau primul revelion al României independente
• Revelionul anului 1907 a prevestit izbucnirea vîlvătăilor ce aveau să cuprindă țara obidiților • Acum, la cumpăna trecerii într-un 

independența reprezintă o neștirbită împlinire ; într-o țară în care se înfăp- 
bunăstare
un veac și, respectiv, șapte decenii în urmă. Cinstind exemplul străbunilor,

nou an în România socialista, într-o țară în care 
tuiesc cu adevărat idealurile de egalitate, dreptate și 
prin intermediul ziarelor vremii, o călătorie în timp, cu 
să încercăm să retrăim clipa și fapta vieții lor...

a întregului popor îți propunem, cititorule, sâ facem împreună,

de la o margine la alta a 
pămintului românesc".

Sub puternica impresie a 
acestei vești începea luna 
decembrie 1877. Se gîndeau, 
oare, oamenii atunci la re
velionul ce se apropia ? 
Din paginile gazetelor nu 
putem să ne dăm seama 
decit că așteptau să intre 
într-un nou an cu hotări- 
rea ca țara să nu mai su
porte niciodată asuprirea. 
„România — liberă, tole
rantă, pașnică, dar teribilă 
în contra celor ce i-ar mai 
nesocoti drepturile", iată 
cuvintele care se puteau 
citi in gazetele primei zile 
de decembrie 1877.

Dar amănuntele de Ia 
Plevna abia soseau. Și oa
menii le căutau cu nerăb
dare. Proclamată la 9 mai, 
independenta mai fusese, 
totuși. în joc. pină aproa
pe de începutul acestei ul
time luni a anului 1877.

„Cită veselie, cit entu
ziasm făcu să izbucnească 
din piepturile românilor 
vestea despre căderea Plev- 
nei, a cărei rezistentă obs
tinată ne ținuse atita vre

me inima strînsă de nesi
guranță ; numai cei ce vă
zură ieri capitala, în man
tia ei de sărbătoare, numai 
aceia vor putea să-și for
meze o idee îndestulă
toare".

Fiecare știre nouă în
tregea tabloul luptelor, cre-

• „Față cu situa- 
țiunea.actuală a țării, 
pină cind vom fi che
mați cu toții să dăm 
patriei impozitul de 
singe ce-i datorăm, că 
rog, domnule ministru, 
să binevoiți a primi 
ofrandă pentru stat 
jumătate din salariul 
ce mi se cuvine... 
Remus N. Opreanu". 
(4 mai 1877).

ionînd în același timp un 
portret fidel al eroismului 
ostașilor români. „Diviziu
nea a II-a de la Grivița, 
cea dintîi care a intrat în 
Plevna"' ; „Osman-pașa s-a 
predat armatei noastre" ; 
„Intre prinșii armatei noas
tre se numără 10 pași, mii 
și mii de ofițeri și sol
dați" : „Presa străină a- 
preciază valența armatei 
române" ; „După Plevna
— scrie un ziar vîenez
— armatele turce nu mai 
sint decit o jucărie pentru 
armatele aliate" ; „Cores
pondenții străini sint im
presionați de curajul, abne
gația și eroismul doroban
ților români" : „Românii 
din Transilvania și Banat 
salută marea victorie a fra
ților lor...".

Către mijlocul lunii de
cembrie 1877 o veste se 
răspîndise cu iuțeala ful
gerului : soseau in Bucu
rești primii dorobanți adu- 
cind pe primii 9 000 de pri
zonieri turci. Pregătindu-se 
să-i cinstească pe eroii 
noștri, ziarele îndemnau la 
o atitudine nejignitoare 
fată de „prinșii turci". 
„Demonstrațiile nu sint la 
locul lor", explicau gaze
tele. Nu soldații erau de 
vină, ci aceia care i-au tri
mis să lupte contra po
porului nostru. Nedezmin
țite. sentimentele de fră
ție cu toate națiunile — 
specifice poporului nostru
— răsunau și în îndem
nurile cu ocazia Crăciu
nului 1877 : „Sînt pri
begi (prizonierii turci), o- 
bosiți.' suferinzi de frig — 
îngrijiți-* ; ca români, să 

ieșim cu codrul de pîine 
în fața acestor înfometați 
și insetoșați".

Curata, adînca omenie 
românească !

Surpriza cea mai mare a 
lunii decembrie 1877 au 
constituit-o însă doroban
ții înșiși. Cîteva luni la 
rînd se vorbise despre 
eroismul lor fără margini. 
La intrarea în București 
se vedea însă că situația 
lor era de-a dreptul dra
matică. „Lumea a văzut eu 
legitimă mîndrie cum vi
tejii dorobanți ai plaiurilor 
și ai munților aduceau, in
tre baionetele lor, pe ni- 
zamii lui Osman (...), dar 
nu și-au putut opri o la
crimă de durere văzînd 
starea deplorabilă și în
fiorătoare de îmbrăcăminte 
în care se întorceau acești 
martiri de pe acel cîmp 
de luptă"... „Da, trebuie 
s-o mărturisim spre ma
rea noastră durere, erau 
trențăroși, aproape goi, bra
vii ostași români care in
trau în capitala tării cu 
probele vii ale vitejiei Ior“„. 
„Cei mai mulți nu aveau 
decit o streanță de cămașă 
sub o streanță putredă de 
postav, in formă de 
manta".

Cazanul luptelor poli
tice, oprit pentru o vreme 
din fierbere, ca urmare a 
apelului de a se face totul 
pentru victorie, începu însă 
să dea din nou în clocot, 
distrăgînd atenția de la 
această tragică , realitate, 
chiar dacă in dispute se fo
losea uneori 'tocmai situa
ția dorobanțului-tăran, în
tors sărac in sate sărace.

Situația „răbdătorului tă-

• „Aseară au mai 
sosit in Cimpulung 
încă doi tineri, anu
me Ion Popovici și 
Alexandru Blaiu. am- 
ploaiați administrativi 
din Făgăraș... intrați 
in tară prin poteci 
fără pașapoarte pen
tru a intra in armata 
română... ei au arătat 
că zilele astea are să 
vie in tară si alti ti
neri in asemenea con- 
dițiuni". (Raportul pre
fectului Muscel. 26 mai 
1877).

ran" înrolat ca dorobanț se 
amesteca în vălmășagul e- 
venimentelor care prefigu
rau încheierea anului în 

condiții cu totul speciale : 
cu sentimente de mîndrie 
pentru marea) izbindă. dar 
și cu convingerea că „țara 
are încă nevoie de multe 
alte mîngîieri în interior".

„...Eftin, pentru carna
val", domina, în pagini, 
titlul unei reclame ; fiindcă,

• „In întrunirea ce 
a avut loc... la Palatul 
Administrativ (din Iași 
— n.n.) s-a numit prin 
aclamațiune un co
mitet compus din 50 
persoane care să se 
ocupe de stringerea 
unui fond pentru cum
părare de arme... Pe 
loc s-au subscris 12 480 
lei noi". („Românul", 
7 septembrie 1877).

intr-adevăr, in cercurile 
înstărite se pregătea car
navalul do Anul nou. Ve- 
niți la „Primul bal mascat", 
îndemna alt anunț.

...Mica publicitate a ul

1007 'A'au r'ditot fiii IU Uf dorobanților !"
Lăsăm în urmă 

colecțiile care au 
închis în ele tot 
atîtea zile cite se 
cuprind în cele 
trei decenii ce 
s-au scurs ;pînă la 
1 . ianuarie 1907. 
Cum se intra in 
acel an ?

Regele (îh Ordi
nul de zi pe ar
mată) : Ostași, un 
an măreț se în
cheie...

Regina (declara
ție făcută: presei 
la sfirșitul anului 
1906): Dumnezeu a 
fost bun ct| noi în 
acest an ; să-i 
mulțumim cu toată 
inima !

(în 1906 se îm
pliniseră 40 de ani 
de la venirea fa
miliei de Hohenzollern pe 
pămintul României, se 
organizase un mare „ju
bileu" ; familia regală o 
ducea, intr-adevăr, bine).

Ziarul „Universul" (1 
ian. 1907): „An bun a fost 
1906, in înțelesul cel mai 

timei zile din 1877 : La mo
șia Popești-Dragomirești- 
Ilfov — 120 de rimători de 
vinzare. („Noi am mincat 
pe front știuleți mucegăiți 
de pe cimpiile Bulgariei", 
declarau dorobanții în
torși acasă). De arendat o 
moșie în jud. Prahova cu 
800 galbeni pe an, precum 
și de vinzare, tot acolo, 
ca la 300 pogoane pădure. 
(„Pe hîrtie toate s-au dat 
poporului rural, însă în 
realitate nu i s-a dat ni
mic"). Bazar de France — 
încălțămintea cea mai fină. 
Mai nou: pălăria „Do
robanț", pentru Dame. (Da, 
iar ei erau goi, trență
roși...).

...Nu, nu erau ironii, 
erau realități. „Strențele" 
dorobanților nu-i făceau 
pe cei bogați să uite „în
călțămintea cea mai fină". 
„Dorobanțul" lui Nico- 
lae Grigorescu — mindru, 
demn, frumos în uniforma-i 
de cuceritor al indepen
denței patriei sale — purta, 
deja, cămașa de răsculat 
a lui Furtună Veteranul...

obicinuit și mai obștesc ce 
se dă la noi acestei ziceri;' 
an mănos, an de belșug, 
an de binecuvîntată r.odire 
a pămintului și deci de 
obștească îndestulare (...) 
„cel mai bun pînă astăzi" 
(...) „unul din cei mai 

buni" (...) „unul din cei 
mai frumoși ai vieții 
noastre".

Sublinierile din textul 
de mai sus aparțin redac-

• „La Faraoani 
(Rimnic), proprieta
tea unui înalt magis
trat, țăranii lucrează 
cu botniță la culesul 
viilor". („Neamul ro
mânesc", 31 mai 1907).

ției „Universul" și azi, la 70 
de ani de la acele declarații 
și de la acel articol, nu știi 
ce să spui ? Cum se puteau 
mistifica într-atît lucrurile 
numai cu cîteva zile înainte 
ca tara să se aprindă de 
durerea sărăciei ?

„Ce țară fericită ! Majes- 
tate !... se lăfăia, într-ade- 
văr, gureșa Minciună, așa 
cum avea să zică poetul 
Vlahuță. Gureșă pină la 
nerușinare fiindcă, iată. în 
același număr al „Uni
versului" o știre intitulată 
„O serbare de Crăciun în 
mijlocul poporului" în care 
se vorbește de inițiativa 
unor studenți ieșeni de a 
„stabili legătura între clasa 
dirigeantă de mîine și ță
ranul român". Comunele 
vizitate : Podu Uoaiei și 
Prigoreni-Iași. S-a vorbit 
„în cuvinte entuziaste" des
pre „viitorul țăranului ro
mân", despre „însemnătatea 
învățămintului pentru fiii 
de săteni" cărora, fiind 
„săraci", li s-au dat „cîteva 
cadouri" pentru a-și cum
păra haine, și li s-a cintat 
imnul regal. învățătorii și 
sătenii le-au vorbit însă 
oaspeților despre „nevoile 
prin care trec comunele", 
le-au arătat locuințele de 
mizerie ale sătenilor.

Mica publicitate, 1 ian. 
1907 : „Poporul și Elita 
consumă numai conserve 
Stirbey". „Viile Brătianu : 
Florica, Drăgășani. Măgura, 
Teiu. Arnota. Simburești. 
Orlești și Mihăilești — vind 
la magazinul din Calea 
Victoriei 78 vinuri albe, 
negre, rubinii ; vinuri din 
vițe străine".

Buletin meteorologic, 1 
ian. 1907 : minus 17 grade la 
Roman ; minus 15 grade la 
Roșiori. Călărași.

Faptul divers, 1 ian. 1907: 
Astăzi, duminică, orele 9 
seara, soc. „Consolarea" va 
face anuăla împărțire de 
haine elevilor și elevelor 
săraci. După distribuire se 
va da o serbare dan- 
tantă".

în afara acestor „miloa
se" daruri toată pătura 
sus-pusă părea să uite de 
țărănime. „Adevărul" din 
1 ian. 1907 demonstra că 
după 40 de ani de cind 
aveam domn importat „ță
rănimea a rămas în aceeași 
stare de mizerie, sărăcie, 
boală și incuUutd". La Foc

șani, la un congres al învă
țătorilor, N. Iorga vorbea 
despre poporul care „suferă 
moralicește și materialicește 
din cauza unor arendași 
spoliatori". La rubrica „bi
bliografie", același „Uni
versul" (2 ian. 1907) pre
zenta o carte, „Politica 
agrară la români" în care 
se spunea că în* România 
„sătenii au rămas să fie in 
mod neomenos exploatați" 
de „ceata arendașilor".

Balurile „celor mai ele
ganți și de elită" curgeau 
fără întrerupere, cu „petre
ceri de minune pînă în 
zori" și încheiate prin 
„splendide cotilloane". Pen
tru cei bogați Anul nou nu 
se terminase... Pentru ca, 
dintr-odată. la 18 februarie, 
gazeta „Patriotul", reluată 
de „Voința Națională" să

• „La alergările de 
cai cari au loc in acest 
moment la Nisa iau 
parte și grajdurile 
d-lor Alexandru și 
Mișu Marghiloman. D. 
Al. Marghiloman, cari 
se află de mai mult 
timp la Nisa, asistă 
în fiecare zi la an
trenamentele calului 
său". („Patriotul", 4 
ianuarie 1907).

anunțe în ultimă oră că 
„agitațiunea țărănească ce 
ținea de mai mult timp in 
comuna Flămînzi". „s-a 
transformat într-o gravă 
revoltă țărănească". Prefec
tul de Botoșani, poliția, un 
regiment plecaseră la „ba
lul de la Flămînzi", nepre
văzut în nici un program 
al persoanelor care alcătu
iau elita...

începînd cu această dată 
In paginile ziarelor o rubri
că nouă se impune, crește, 
ocupă tot mai multe coloa
ne : „răscoalele țărănești". 
Intre știri revine insistent 
numele unei comune cu

Post-scriptum 1977
Mai e nevoie de con

cluzii ?
Poate doar cîteva coinci

dente se mâi cer subliniate, 
a) în 1907 trecuseră 40 
de ani de cind familia 
monarhului era prezentă 
pe pămintul românesc. Tot 
atîtia ani a mai stat de 
atunci monarhia la putere 
în România (pînă la 30 
decembrie 1947). fără ca, 
practic, situația țărănimii 
să se fi schimbat, b) De la 
1877 la 1907 trecuseră 30 
de ani. Ce aduseseră țără
nimii clasele exploatatoare 
și monarhia au spus-o răs
coalele. Tot 30 de ani au 
trecut de la 1947 la 1977. 

care făcusem cunoștință 
mai înainte : Podu Iloaiei. 
Și a unui județ : Dolj. Bo
gătașii localității au trimis

• „R. Sărat. Eri au 
fost aduși in comuna 
Buda 4 săteni in stare 
muribundă, in urma 
unor groaznice mal
tratări pe care le-au 
suferit din partea jan
darmilor... unii dintre 
ei au fost spînzuriți 
cu picioarele în sus 
și bătuți pină la 
singe... altul a fost 
bătut cu trăgători ia 
tălpi, de i-a căzut pie
lea, altul a fost spinzu- 
rat de bărbie". („Di
mineața", 5 ianuarie 
1907).

o telegramă regelui certnd 
ajutor contra „derbedeilor" 
care „i-au devastat".

Chiar în acea perioadă, 
pregătindu-se un congres, 
se făcuse o cercetare de 
tip sociologic care luase în 
considerație 25 509 locuințe 
rurale ; concluziile erau 
de-a dreptul inspăimintă- 
toare ; 23 659 dintre casele 
cercetate aveau o singură 
odaie de locuit (83 la sută); 
marea majoritate nu dis
puneau decit de un ochi 
de fereastră (în comuna 
Bragadiru. lîngă București, 
procentajul era de 188 de 
case cu o cameră și o fe
reastră, din 245) ; iar în 
ceea ce privește hrana „in 
generalitatea ei era alcă
tuită din mămăligă și udă- 
tură, adică din ceapă, praz, 
usturoi, castraveți verzi 
etc., toate acestea mîncate 
fie in stare naturală, fie a- 
mestecate cu oțet". „Cu 
un cuvînt putem spune, se 
scria în gazetele acelor 
zile, că țăranul român este 
eminamente erbivor".

Drept pentru care Tunu
rile au fost puse la lucru. 
Băteau în foștii dorobanți, 
in copiii lor...

Ce a adus socialismul ță
rănimii putem vedea cu 
ochii noștri : sate noi. în
floritoare : 300 dintre ele 
se pregătesc să devină 
orașe.

...Poate că răspunsul cel 
mai elocvent pe care l-au 
dat tunurilor de acum 
șapte decenii stăpinii de 
azi ai pămintului pe care-I 
muncesc a fost incheierca 
anului 1976, preaniversar, 
cu recolta cea mai bogată 
din istoria țării.

Eugen FLORESCU 
Silviu ACHIM
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Din inima fierbinte a tineretului țării CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
„AICI, PE-ACEST

STRĂBUN TĂRÎM
CINSTIM PARTIDUL

COMUNIST ROMÂN!"

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
Venim, aho, aho 
De Anul nou
Venim, venim din toată România 
Cu tinerețea și copilăria
Cintind din zori pină-n lăsatul serii, 
In inimă cu focul primăverii.
Venim noi, uteciștii, 
Venim noi, pionierii,
Noi, Șoimii Patriei, din largul zării 
Toți tinerii
Și toți copiii țării 
Frumoase și unite generații,
Căci ne-au trimis cimpia si Carpații, 
Și apa Dunării și țărmul mării 
în ceas de-ajun
Pe-al țării tinăr drum, 
Aducem sorcova și plugușorul 
Slăvind pe cei ce i-a ales poporul, 
Să ne deschidă falnic viitorul.

Băieți și fete își unesc glasurile 
pentru a aduce un cald, vibrant oma
giu partidului, muncii creatoare, fău
rarilor socialismului pe întinsul pă- 
mintului strămoșesc :
'Aici și azi, pe-acest străbun tărlm, 
Cinstim Partidul Comunist Român, 
Urmăm Partidul Comunist Român, 
Noi, urători, prin ani de cincinal 
Cu comunistul nostru ideal
La poarta Comitetului Central 
La secretarul nostru general.
Noi : muncitori, țărani, studenți,

școlari, 
Că-n muncă-i cea mai dreaptă 

înfrățire, 
Mai rodnică, în drum spre fericire. 
Cu forțele de mii de cai putere 
E drumul nostru către șantiere 
în marșul salopetelor albastre 
Ca fii ai vremii noastre.
Ca fii ai vetrei noastre, 
In înfrățire, sub aceleași flamuri. 
Cum in stejar cresc înfrățite

ramuri 
Români, maghiari, germani și alte 

neamuri 
Cu sufletul de fapte mai avid

Muncim, gîndim, 
în spirit de partid.
în anul ce-a trecut, cu înțeles, 
Cultura comunistă, in Congres, 
Și educația au dat lumină 
Partinică, spre vremea ce-o să vină.
Am muncit in Cetatea Băniei 

și-n cetăți argeșeni 
Și in Bărăganul cu holdele coapte 

devreme , 
Și în Moldova șt in Ardeal 
Pe drumul lui Mihai Voievod 
In brațe cu marele rod, 
Și-n cetatea lui Bucur, peste tot

ne găsești, 
în tustrelele pământuri străvechi 

românești, 
Cu patos tineresc, contemporan 
Venim din primul an, bogat 

in roade — an 
Al cincinalului revoluției 

științifico-tehnice 
Căruia-i dăm viață cu brațele 

vrednic» 
în ritmul faptelor înnoitoare 
Munca ne e treaptă in vremi 

cutezătoare.
. Se află aici, in chip simbolic, în
treaga țară, reprezentată de grupuri 
de tineri purtind veșminte specifice 
tuturor zonelor etnografice, alături 
de flăcăi în salopete muncitorești sau 
în uniformele albastre ale unităților 
de pregătire pentru apărarea patriei. 
Un singur gînd, o singură voință lu
minează conștiințele :
Prin conștiința noastră-naltă treci 
Lumina din Congresul unsprezece 
în țară și în inimi azi răsună 
Chemarea-nflăcărată rostită la tribună 
De tovarășul Ceaușescu Nicolae 
Să ne aprindă-n suflete văpaie 
El, patriei, partidului solia 
Și vrednicia și temeinicia. 
Partidul, Ceaușescu, România !

Văzduhul răsună de nesfîrșite ovații 
și urale, flamuri roșii și tricolore sînt 
fluturate în vînt de sute de brațe. 
Istoria noastră nouă, înnobilată de 

victoria socialismului, își găsește aici, 
în plin centrul Capitalei țării, o ima
gine vie, plină de profunde semni
ficații.

Istoria noastră veche, de luptă as
pră pentru neatîrnare, pentru păs
trarea ființei naționale, este evocată 
apoi, cu vădită emoție, de tineri îm- 
brădați în costumele dorobanților de 
pe redutele Plevnei și Griviței :
Dintru trecut aduce-vom cu fală 
în epopeea patriei, națională.
Mari mărturii, nemuritoare fapte : 
O mie-opt sute șaptezeci și șapte 
Care răsună limpedele-i rost 
în conștiință, cu incandescentă 
Istoria țării toată a fost
O lungă luptă pentru independență. 
Independența drum spre noi își face 
Prin August douăzeci și trei incoace, 
Independența cea adevărată 
Cea de partid visată și creată 
Cu inimi îndrăznețe luptătorii 
S-o crească din victorii în victorii 
Pe-a muncii și pe-a luminii cale 
Urcind din cincinale-n cincinale. 
Independența ni s-a împlinit 
Acum,
Desăvirșită de partid,
Să ne slăvim partidul făurar
La al Independenței centenar.

Solemn și grav, chemarea gornistu
lui readuce din nou, în marea piață, 
imagini de zbuciumată istorie :
Dar iată: anii grei se-aud cum sună, 
Flămînd și gol, fără-adăpost. Furtună. 
Cel scurt la vorbă dar bogat in fapte 
Sună goarna-n nouă sute șapte 
îndemnuri la răscoală, îndelungi 
De-atunci, sînt șaptezeci de ani 

de-atunci !
Bucuria vremurilor noi cuprinde 

acum întreaga piață. Răsună cîntece 
închinate patriei, se încing hore ve
sele. — metaforă pentru Republică : 
Dar vremile ca grînele-au fost coapti 
Partidul ni-i erou in fruntea țării 
Și-n nouă sute patruzeci și șapte, 
Republica triumfă-n largul zării.

Treizeci de ani Republica înalță u 
Pe tricolorul ei stă scris unire, 
Apărători ii sintem toți, pe viață, 
Uniți deplin in cuget și-n simțire.

Emoționați de măreția simbolului 
pe care îl reprezintă, tinerii înalță 
spre cer Drapelul României, ca un 
cîntec al celor mai iubite culori. A- 
cordurile „Rapsodiei Române", dulci 
ca plaiurile țării, unesc pe tineri in
tr-o horă de grîne legănate : 
în muncă, din căldura hărniciei, 
în vise, din lumina omeniei, 
Cu ginduri și cu fapte îndrăznețe 
Noi, tineri, însetați de frumusețe 
Aici, pe-acest pămint al bucuriei, 
înfăptuim Cintarea României. 
Sub semnul muncii și al omeniei 
Noi toți sintem Cintarea României 
Căci inimile noastre sînt un cor 
Și-o simfonie pentru viitor 
Din inimă in cintec să rodească 
Spre mindra Românie pitorească 
O nouă rapsodie românească. 
Revoluționară, muncitoare, 
Și suverană, 
Și înfloritoare,
Cum alta nu am mai avut sub soare.

In aceste clipe, de mare emoție șl 
profund patriotism, gindul fierbinte 
al tuturor se îndreaptă spre cel aflat 
în fruntea țării, pentru gloria și mă
reția ei :
Cel ce ne-aduce-n suflet primăvara 
Și care stă mereu la sfat cu țara. 
Bărbat al ei, cu toată forța vieții, 
Prieten incercat al tinereții.
Spre piscuri steagul țării duce-l-vom 
Căci oamenii in suflet au văpaie 
Și țara se-ntrupează intr-un om i 
E omul : Ceaușescu Nicolae.

Un grup de mici colindători se a- 
propie îmbujorați de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl înconjoară cu 
neasemuită dragoste și stimă :
Să il sorcovim, flăcăi 
De prin munți și de prin văi, 
Toți cu glasuri tinerești 
Că-i stejar din Scornicești 
De pe plaiurile românești I

Cu multicolore sorcove in mlinl, 
copiii adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
urările tradiționale, de viată lungă 
și mereu nouă putere de muncă :
Sorcova, 
Vesela, 
Să trăiți, 
Să înfloriți, 
Ca un măr, 
Ca un păr, 
Ca un fir de trandafir. 
Tare ca piatra 
Iute ca săgeata 
Tare ca fierul 
Iute ca oțelul 
Să trăiți cu bucurie 
In frumoasa Românie 
La anul și la mulți ani I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu ii primesc 
și îmbrățișează părintește pe copii, 
în vreme ce ovațiile tuturor celor 
aflați în piață răsună cu puternică 
însuflețire, ca un ecou vibrant el 
urărilor întregului popor.

Ca la fiecare tradițională întilnire 
de Anul nou, secretarul general al 
partidului, președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se adresează 
pionierilor, elevilor, studenților și, 
prin ei, întregului nostru tineret.

Ropote de aplauze și urale înde
lungate însoțesc cuvîntul secreta
rului general al partidului, sublinia
ză îndemnurile adresate, de muncă, 
învățătură și devotament pentru pa
trie șl partid. In marea piață ră
sună cuvintele „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu-tinerii !“, „Ceaușescu și 
poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se fotogra
fiază apoi în mijlocul colindătorilor.

în atmosfera generală de voioșie, 
tinerii sint invitați în sediul Comi
tetului Central, unde sint răsplătiți 
cu tradiționalele daruri de Anul nou.

(Urmare din pag. I)
statele din Europa, sintem direct 
interesați în realizarea acestei 
păci, ținînd seama că Orientul 
Mijlociu se află în imediata apro
piere a continentului nostru, că e- 
xistă o interdependență foarte 
strînsă — economică, politică și 
umană — între popoarele de pe 
continentul european și popoarele 
din Orientul Mijlociu.

în general, dorim să se intensi
fice eforturile pentru soluționarea 
și a altor probleme litigioase pe 
cale pașnică, să se ajungă anul 
viitor la obținerea independenței 
de către popoarele din Rhodesia 
și Namibia, la lichidarea rasismu
lui în Africa de Sud, să se obțină 
o consolidare mai puternică a in
dependenței și suveranității tutu
ror popoarelor care și-au cucerit 
independenta.

In cursul anului pe care îl în
cheiem România a desfășurat o 
largă și intensă activitate interna
țională în slujba idealurilor de 
progres, colaborare și pace ale po
poarelor. S-au dezvoltat raportu
rile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre țara noastră și 
toate țările socialiste, aceasta con
tribuind la întărirea forțelor socia
lismului, progresului și păcii pe 
plan mondial.

în anul 1976 România a obținut 
progrese însemnate și pe calea 
amplificării relațiilor sale cu țările 
în curs de dezvoltare, aceasta con- 
cretizîndu-se și în intrarea Româ
niei în grupul acestor țări. Ca țară 
socialistă și ca țară în curs de 
dezvoltare, am întărit solidarita
tea cu aceste țări, acționînd în di
recția găsirii căilor pentru lichida
rea subdezvoltării, pentru făurirea 
unei noi ordini economice și poli
tice, care să permită progresul mai 
rapid al acestor state, contribuind, 
totodată, la stabilitate economică 
generală, la crearea condițiilor

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. I)
Moualem, Italiei — Ernesto Mario 
Bolasco, Republicii Filipine — Leti
cia Ramos Shahani, Franței — Raoul 
Delaye, R. A. Egipt — Hassan A. 
Dawood. Cubei — Humberto Cas
tello, Pakistanului — S. A. Moid, 
R. P. Congo — Joseph Gampouo, 
R. A. Libiana — Yahia Zakaria Al- 
Mukadami, Indiei — S. L. Kaul, 
Republicii Costa Rica — Teodoro 
Quiros Castro, Perului — Roger 
Eloy Loayza-Saavedra. Republicii 
Gaboneze — Maurice Yocko, R. P. 
Bulgaria — Petar Danailov Hristov, 
Irakului — Abdullah Al-Khodheir, 
Republicii Ciad — Antoine Bangui, 
Israelului — Shamay Cahana, R. P. 
Albania — Nisip Kați, Turciei — 
Nahit Ozgiir, Centrafricană — Antoine 
Kezza, Suediei — Lars Erik Hed- 
strom, Canadei — Joseph Elmo Thi
bault ; însărcinații cu afaceri ad-in- 
terim ai Ecuadorului — Gonzalo Pa
redes Crespo, R. P. Bangladesh — 
C. Manzur Murshed, Kampuchiei De
mocratice — Ngo Taing Tykea, Re
publicii Elene — Athanase A. Cami
los, R. S. Vietnam — Nguyen Tan, 
Austriei — Philipp Hoyos. Argentinei
— Angel Jose Couto. R. S. Ceho
slovace — Miloslav Jandik, R. F. 
Germania — Werner Kilian. Belgiei
— Paul A. Taverniers, Republicii Chi
le — Medardo Lagos de la Fuente, 
Republicii Burundi — Gedeon Ma- 
gete, R. P. Ungare — Imre Farkas, 
Finlandei — Unto Turunen, Vene- 
zuelei — Ignacio Carrasquero-Romijn, 
Iordaniei — Maher Nashashibi, Ni
geriei — Solomon Aihie, precum și 
J. C. Gonzales-Campo Dal-Re, mi
nistru plenipotențiar, șeful Reprezen
tanței consulare și comerciale a 
Spaniei, Ferdinand J. C. M. Rath, di
rectorul Centrului Demografic al 
O.N.U.—România, Thomas Keller, di
rectorul . Centrului european pentru 
învățămîntul superior al UNESCO 
de la București, Imad Abdin, repre
zentantul Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Soepalal Moeljo- 
hardjo, reprezentantul Ambasadei In
doneziei.

Decanul Corpului diplomatic, amba
sadorul R. D. Germane, Hans Voss, 

pentru progresul tuturor națiuni
lor. în acest an am participat pen
tru prima dată, ca invitați, la con
ferința țărilor nealiniate, con- 
siderînd aceasta, de asemenea, 
ca o manifestare a solidarității po
poarelor care acționează în direc
ția instaurării unor relații noi, de
mocratice în lume. Este evident, în 
cursul anului viitor vom acorda o 
mare atenție acestor probleme. 
Qonsiderăm necesar ca sesiunea 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată pro
blemelor subdezvoltării, ce urmea
ză să aibă loc în prima 'parte a 
anului viitor, să fie temeinic pre
gătită și șă se concretizeze în a- 
doptarea unor măsuri practice în 
direcția sprijinirii țărilor în curs 
de dezvoltare. Este în interesul atît 
al țărilor dezvoltate, al țărilor so
cialiste, cît și al țărilor în curs de 
dezvoltare să se acționeze ferm 
pentru găsirea împreună a solu
țiilor în vederea lichidării subdez
voltării, făuririi noii ordini eco
nomice ; fără soluționarea acestor 
probleme nu se poate vorbi de pro
gresul viitor al nici unui stat.

în cursul anului 1976 au fost 
realizate noi progrese în lărgirea 
colaborării dintre România și ță
rile capitaliste dezvoltate, între 
țara noastră și toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă, aceasta contribuind la întărirea 
destinderii șl securității interna
ționale.

Vom acționa cu consecvență și 
în anul 1977 în direcția dezvoltării 
relațiilor noastre de prietenie și 
colaborare cu țările socialiste. Vom 
milita, de asemenea, pentru întă
rirea solidarității și colaborării cu 
țările în curs- de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate. Vom acționa, tot
odată, pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socia
lă, așezînd ferm la baza acestor

luind cuvîntul, a spus :

Stimate tovarășe președinte 1
Permiteți-mi să vă transmit. în nu

mele Corpului diplomatic, .felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a proclamării Republicii în 
România. In același timp, aș dori să 
vă adresez dv. și, prin dv., întregu
lui popor român, cele mai bune urări 
pentru anul 1977.

Noi, reprezentanții statelor tuturor 
continentelor, știm că anul care se 
apropie acum de sfirșit a însemnat 
un an deosebit de fructuos pentru 
poporul Republicii Socialiste Româ
nia. Țara dv. a înregistrat re
zultate remarcabile in dezvolta
rea economică. socială, științifică 
și culturală. Industria a crescut 
intr-un ritm înalt. Agricultura a 
consemnat cea mai bună recoltă din 
istoria României. Toate acestea per
mit inițierea unor noi măsuri în ve
derea ridicării nivelului da trai al 
poporului.

Republica Socialistă România, ală
turi de. alte state, și-a adus, și în 
anul care a trecut, contribuția sa la 
continuarea procesului de destindere 
în lume, îndeosebi în Europa, la ga
rantarea securității și unei colabo
rări multilateral avantajoase. Româ
nia participă activ la promovarea 
unor relații interstatale bazate pe 
pace și egalitate în drepturi. Ea mi
litează ca procesul de destindere să 
devină ireversibil și . extins asupra 
altor domenii. Strădaniile neobosite 
ale României, de asemenea, angaja
rea personală a dv., stimate tovarășe 
președinte, pentru cauza securității, 
păcii și colaborării se bucură pretu
tindeni de o înaltă apreciere.

Stimate tovarășe președinte 1
Se înțelege de la sine că popoarele 

tuturor țărilor își îndreaptă privirile 
către noul an. Speranțele se îndreaptă 
către o dezvoltare plină de succes a 
țării respective, către fericire per
sonală și prosperitate. Ele cuprind 
dorința ca pacea să devină mai trai
nică, încordarea pe plan mondial — a- 
tenuată, iar focarele de conflict — în
lăturate. întrucît imperativul epocii 
în care trăim constă în înlăturarea 
pericolului unor confruntări militare 

relații principiile egalității în drepJ 
turi, neamestecului în treburile in
terne, respectului independenței și 
suveranității, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța. Este în 
interesul tuturor națiunilor ca a- 
ceste principii să guverneze rela
țiile dintre toate statele, pentru că 
numai respectînd dreptul fiecărui 
popor de a-și organiza viața cores
punzător voinței sale se pot asi
gura pacea și colaborarea interna
țională.

Noi avem convingerea că putem 
— și trebuie — să obținem în anul 
1977 noi progrese în toate direc
țiile vieții internaționale. Cu a- 
ceastă convingere și speranță ne 
pregătim să trecem la activitatea 
internațională pe anul viitor, con- 
tinuînd neabătut politica României, 
pe care o cunoașteți. Dorim, în 
acest cadru, să obținem o dezvol
tare mai puternică a relațiilor eco
nomice, tehnico-științifice, cultura
le și politice cu fiecare din statele 
pe care dumneavoastră le repre- 
zentați. Vă rugăm să fiți siguri 
și să comunicați șefilor de state șl 
guverne pe care le reprezentați 
că pot conta pe faptul că România 
va acționa neabătut în această di
recție.

Aș dori, în încheiere, să urez 
statelor și popoarelor dumneavoas
tră succese pe calea progresului 
economico-social. Le urez să obțină 
rezultate tot mai bune în dezvol
tarea lor, în afirmarea puternică a 
principiilor de egalitate și indepen
dență a fiecărei națiuni ! Le urez 
multă prosperitate și fericire !

Dumneavoastră, ca reprezentanți 
ai statelor, ai șefilor de state și de 
guverne din țările dumneavoastră, 
vă doresc succese în activitatea 
viitoare. Vă urez dumneavoastră și 
familiilor dumneavoastră multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze). Vă 
adresez tuturor tradiționala urare 
„La mulți ani !“. (Aplauze pu
ternice).

și impunerea peste tot a des
tinderii, popoarele din întreaga 
lume așteaptă progrese în problema 
dezarmării. Ele reclamă să se pună 
capăt cursei înarmărilor și acumu
lării mijloacelor de distrugere in 
masă. O mare însemnătate ar avea 
și lichidarea colonialismului și rasis
mului, care ar permite, in fine, fie
cărui popor o dezvoltare pașnică, ne- 
stinjenită.

în pragul noului an, îmi permit să 
vă urez, in numele Corpului diplo
matic, poporului prieten român, pen
tru anul 1977, noi succese mari in 
transformarea socială și economică a 
țării sale, în înfăptuirea hotăririlor 
luate în acest --scop, în- lupta pentru 
pace și progres. Aș dori totodată 
să-mi exprim încrederea că relațiile 
Republicii Socialiste România cu 
statele lumii se vor dezvolta cu suc
ces și pe viitor potrivit principiilor 
care stau la baza acestor relații.

Dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe președinte, soției dumnea
voastră, familiei dumneavoastră, pre
cum și celorlalți membri ai conduce
rii române de partid și tie stat vă 
doresc multă fericire, sănătate și pu
tere de muncă.

La mulți ani !
Mulțumind pentru felicitările și 

bunele urări adresate, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită cu acest. prilej 
de șeful statului român a fost viu 
aplaudată.

Președintele Republicii Socialist» 
România s-a întreținut apoi cordial 
cu șefii misiunilor diplomatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ciochit o cupă de șampanie cu repre
zentanții diplomatici prezenți, car» 
i-au transmis calde felicitări cu pri
lejul Anului nou din partea șefilor 
statelor și guvernelor pe care le re
prezintă, urări de noi succese in ac
tivitatea ce o desfășoară în fruntea 
statului român, pentru fericirea și 
prosperitatea poporului român, pen
tru prietenie, pace și colaborare între 
națiuni.

La încheierea primirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat încă o dată 
șefilor misiunilor diplomatice multă 
fericire, sănătate, succes in activita
tea lor, precum și tradiționalul „La 
mulți ani !“.

1
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A fost anul cel mai fast din isto
ria participării sportivilor români la 
Jocurile Olimpice. In ansamblul ‘în
trecerilor de la Montreal au fost 
momente românești mai numeroase 
și mai strălucite decit oricînd in 
trecut, prețuirea lor marcindu-se 
prin înălțarea tricolorului nostru de 
27 de ori pe catargele olimpice. Ci
frele conțin și ele elemente specta
culoase ; de la numărul anterior cel 
mai mare, adică de 16 medalii cu
cerite la J.O. din' 1972, sportivii 
României socialiste au urcat impre
sionant pînă la 27 de medalii de aur, 
argint, bronz.

Pentru aceste rezultate de preț, 
pentru contribuția adusă la creș
terea prestigiului sportului româ
nesc pe plan internațional au 
fost conferite înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România unor 
sportivi, antrenori și activiști din 
domeniul educației fizice și sportu
lui. ,.Fie ca aceasta să constituie un 
imbold — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, la festivitatea de 
înminare a distincțiilor — atit pen
tru tineretul nostru sportiv cit și 
pentru întregul nostru tineret de a 
acționa pentru a-și îndeplini cu 
cinste, cu abnegație îndatoririle, 
pentru a servi patria, a-și însuși 
cele mai înalte cunoștințe, în toate 
domeniile de activitate. Prin aceasta 
va demonstra fiecare că, intr-adevăr, 
era noastră socialistă deschide tine
retului patriei minunate perspective 
de bunăstare, de fericire, de atingere 
a celor mai înalte culmi în toate do
meniile".

MĂIESTRIA GIMNASTICII RO
MANEȘTI. Succesele cele mai răsu
nătoare ale reprezentanților noștri, 
cu ecouri mondiale care nu s-au 
stins și nu se vor stinge încă multă 
vreme de-acum înainte, au fost do- 
bîndite într-unul dintre cele trei 
aporturi de frunte ale olimpiadelor 
— gimnastica.

Temeliile performanței celei mai 
mari din istoria sportului româ
nesc s-au pus încă înainte chiar 
de J.O. din 1972 și au trecut 
ani multi de muncă anonimă, plină 
de pasiune și competență tot
odată. pină la culegerea roadelor 
de aur. Concepția de lungă 
perspectivă, organizarea răbdătoare, 
spiritul de lucru în echipă larg con
stituită pentru pregătirea perfor
manței mondiale, grija și îndrumarea 
continuă din partea organelor de 
partid au clădit școala românească 
de gimnastică feminină care se în
tinde azi de la Galați și pînă la 
Baia Mare, au făcut să se vor
bească pe toate continentele despre

măiestria gimnasticii românești. Și
rul de nume ale echipei olimpice 
deschizătoare de drumuri să nu-1 
uităm : Nadia Comăneci. Teodora 
Ungureanu, Mariana Constantin, 
Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, 
Georgeta Gabor. Să nu-i uităm nici 
pe antrenorii de renume, soții Bela 
și Marta Karoly.

CEA MAI BUNA SPORTIVA DIN 
EUME ÎN ACEST AN OLIMPIC. 
Dacă o intrebi pe Nadia Comăneci —

și o întreabă mereu multă lume de 
la Atlantic pînă la Pacific — care a 
fost momentul cel mai fericit din 
tînăra ei viață, ea iți va răspunde, 
cu un zîmbet pe fata atît de senină 
și cu pleoapele ușor plecate: „Atunci 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mi-a acordat titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" și Medalia de aur 
„Secera și Ciocanul" pentru cele ce 
am făcut la Montreal". Fiică a 
României, care a știut să de
monstreze în mod minunat măies
tria gimnasticii noastre și faptul că 
un tînăr ce trăiește liber și stăpîn 
pe destinele sale în țara noastră so
cialistă poate aspira la cele mai 
înalte succese — Nadia Comăneci 
este socotită unanim, în anchetele 
internaționale, acum la încheierea 
lui 1976, cea mai bună sportivă 
din lume în acest an olimpic. Presa 
internațională și publicul mondial a- 
mator de sport par să-și fi epuizat

superlativele la adresa tinerei ro
mânce. Să ne întoarcem pentru o 
clipă înapoi și să redeschidem un 
mare ziar în culori din Montreal, la 
numărul din preziua începerii Jocu
rilor. O fotografie a Nadiei pe o ju
mătate de pagină sub care se așază 
o explicație : „Domnișoara Comă
neci, 14 ani, campioana Europei, 
despre care se spune că ar putea 
foarte bine să scrie în săptămîna ce 
urmează una dintre paginile cele 
mai importante din istoria gimnasti-

calitate. Echipajele românești de 
caiac și canoe — flotila noas
tră de renume mondial, care 
de-a lungul participării ei la 
olimpiade ne-a adus un șirag În
treg de medalii, între care șase de 
aur strălucitor — nu și-au dezmințit 
valoarea nici pe pistele din insula 
Notre-Dame. în toate cele 11 finale 

. au fost de fată, prezente, echipajele 
' flotilei de la Dunăre. S-au cîștigat 

patru medalii, însă multora dintre 
echipaje le-a lipsit doar acel „vîrf

Anul cu cele mai 
multe trofee olimpice 

în panoplia 
sportului românesc

cil". Previziune adeverită, și totuși, 
în același ziar, „La Presse", cu cîteva 
zile mai tîrziu, sus, pe prima pa
gină în litere de-o șchioapă, se ex
clama „De necrezut" cu privire la 
perfecțiunea exercițiilor Nadiei.

S-avem grijă de mica noastră 
eroină, talent mondial unic în acest 
sport al gimnasticii, s-o înconjurăm 
cu toată atenția pe ea, pe cealaltă 
mare gimnastă care e Teodora Un
gureanu. pe colegele de echipă, pe 
toate fetițele din diferite orașe ale 
țării care privesc cu ochi mari spre 
culmile încă îndepărtate ale perfor
manței. Și de băieții noștri, de gim- 
naști, cu Dan Grecu în frunte — că
ruia numai accidentul fizic i-a putut 
smulge medalia de aur.

FLOTILA — MEREU CU VlNT 
DIN PUPA ! Dunărea noastră se do
vedește pe mai departe un bun loc 
pentru a forma sportivi de înaltă

de barcă" sau „o jumătate de am
barcațiune" spre a se clasa printre 
laureafi. Un nume s-a desprins și s-a 
impus — Vasile Dîba, primul nostru 
caiacist cu medalie de aur la rega
tele olimpice, la 22 de ani în plină 
forță sportivă și pentru ulterioare re
zultate Înalte. Vicecampioni olim
pici. Gheorghe Danielov și Gheorghe 
Simionov la canoe-dublu. în timp ce 
Ivan Patzaichin, care, pățit pe vre
muri, își purta pagaia în brațe lingă 
suflet pină și în avionul transoceanic, 
nu și-a putut reedita performanțele, 
parcă obosit de atîtea bătălii la trei 
olimpiade.

MEDALII MULTE - PENTRU 
LUPTĂTORI ȘI BOXERI. De Cînd 
participă la întrecerile olimpice, lup
tătorii români au cîștigat cele mal 
multe medalii tocmai la ultimul tur
neu, cel de la Montreal. Cel șase me- 
daliați — tineri harnici, fără teamă

de asprimea antrenamentului și a 
luptei, cu piepturi bombate parcă gata 
să primească distincții — au șl acum 
un singur regret comun : banul de 
aur ce s-ar fi cuvenit campionilor. 
Mai aproape, chiar foarte aproape de 
acesta au fost Gheorghe Berceanu, 
Nicu Gingă și Ștefan Rusu, toți trei 
vicecampioni ai categoriilor respec
tive.

Soarta boxerilor noștri s-a asemă
nat în multe privințe cu aceea a 
luptătorilor. Nici ei nu dau înapoi 
în fața durității fiecărui antrenament 
ca și a încleștărilor din meciurile 
celui mai bărbătesc dintre sporturi. 
Și ei au cucerit pe ringul de la 
Montreal cele mai multe medalii din 
toate participările olimpice. Medalia 
de aur le-a scăpat insă printre de
gete. Lui Simion Cuțov, in primul 
rind, boxer sclipitor în seria de par
tide ale turneului, ambițios și brav 
chiar in finala pierdută. Lui Mircea 
Dan Simon, fostul linotipist de la 
„Casa Scînteii", în al doilea rînd. că
ruia i-a lipsit un dram de luciditate 
în acel ultim minut, atunci cind îl 
fixase în corzi pe cel mai redutabil 
adversar, și poate i-ar fi stat in pu
tere să încheie turneul cu marea 
surpriză a întregii Olimpiade. Aces
tor bravi pugiliști români, precum și 
renumitei noastre echipe de handbal 
— despre care ne-ar fi făcut mare 
plăcere s-o știm și campioană la 
Montreal — să le adresăm la sfîrșit 
de an olimpic calde felicitări S pen
tru medaliile de argint.

Sulițașul Gheorghe Megelea, echi
pajul feminin de 4+1 vîsle sau e- 
chipa de sabie — în toate trei ca
zurile medalii olimpice de bronz — 
reprezintă importante ramuri ce 
nu duc lipsă de talente și tocmai 
de aceea ipotecate de obligații mari 
în anii care vor veni față de ama
torii de sport din țara noastră.

★
Să subliniem in încheiere „capodo

pera rugbiului românesc", cum nu
mea ziarul parizian „l’Equipe" stră
lucita victorie de tehnică și voință 
sportivă asupra echipei Franței. Și 
să deplîngem faptul că un conserva
torism obtuz al organizatorilor „Tur
neului celor cinci" barează încă 
drumul unei formații de talia celei 
a României spre confruntări cu 
ceilalți patru mari adversari.

în prag de An nou urăm tuturor 
sportivilor și tehnicienilor, federații
lor, cluburilor și asociațiilor din în
treaga țară, succese mereu mai mari 
In competițiile internaționale, la cit 
mai multe ramuri și discipline de 
sport.

Valerlu MIRONESCU

în după-amiaza și seara 
zilei de 31 decembrie sună 
la ușa mea diferite persoa
ne cu chipuri luminoase 
evocind faptul că in de
cursul anului expirat au 
prestat felurite servicii de 
care am beneficiat fie di
rect. fie ca locuitor al 
imobilului, fie în calitate de 
cetățean al cartierului, fie 
ca fiu al urbei. Pe unii ii 
cunosc, pe alții depun 
multă bunăvoință să-i recu
nosc. există și o categorie 
relativ largă de necunoscuți 
care dau semne de m-ar ști 
ei, sint și- multiplicări. în 
sensul că am avut de-a-face 
douăsprezece luni cu un 
singur poștaș și acum apar 
patru, dar, în sfîrșit, oame
nii surîd cu gentilețe, unii 
ciută in cor urări tradițio
nale, o femeie trupeșă și 
oacheșă imi aruncă entu
ziastă, in ochi, un pumn de 
mazăre boabe, indemnin- 
du-mă să trăiesc și să În
floresc ca merii, cineva imi 
prezintă, ferit de dulamă, 
un miel cam suspect — 
fiindcă aduce vag cu altă 
vietate — să-1 pup contra 
cost, este evident că toți 
sint preocupați de fericirea 
mea cel puțin, pentru anul 
ce vine, ne strîngem mîini- 
le și ne oferim daruri, bi- 
necuvintări și angajamente.

Pe la nouă ar reieși că 
urătorii s-au cam isprăvit, 
astfel că pină ce-și piaptă
nă nevasta părul in patru 
feluri care-o nemulțumesc 
toate am vreme să arunc 
și eu o ochire la televizor, 
să ascult o anecdotă. „Auzi
— zice unul obez către 
unul firav — împrumută-mi 
pălăria ta. că mi s-a cam 
mărit capul". „Nu pot — 
răspunde firavul obezului
— că al meu s-a micșorat 
și n-o să-ți vină". Și se 
aud hohotele unei mulțimi 
pe care n-o vedem, ceea 
ce inseamnă că eu, spre 
deosebire de aceea, sint 
afon și incapabil să gust 
chestia.

Zbirnîie însă din nou so
neria, și, în chenarul ușii, 
apar trei străini respec
tuoși :

— Să trăiți ! Noi sîntem 
gunoierii !

— Să trăiți și dumnea
voastră — zic.

— Băieții — adaugă unui, 
lămuritor. Și văzind că nu 
par clarificat : „Băieții care 
fac curățenie, ia cutiuțele, 
le duce la mașinută. arde 
mizeriile, aduce la loc cu
tiuțele în curticică".

Le urez să fie sănătoși, 
ei imi notifică precum că 
administratorul e plecat și 
deci au hotărit să treacă pe 
la fiecare locatar în parte, 
după cum cere cuviința, eu 
convin că așa stind lucru
rile e cazul să dăruim bă
ieților, tot după cuviință, 
niscaiva mere, o sticluță- 
două cu întăritoare, oare
care numerar — și ne des
părțim bucuroși.

Sînt cercetat de soție 
dacă nu cumva cordonul lat 
e mai potrivit pentru ro
chia albastră, cînd aud iar 
soneria și, incă inainte de 
a deschide ușa. o talangă 
grozavă și o urare colecti
vă, pe trei voci : „La mulți 
ani cu sănătate 1“

Trei căciuli îmblănite, cu 
clape, sar de pe capete și 
vizitatorii se prezintă coral, 
pe silabe :

— Gu-no-ie-rii !
— Bine-ați venit, fraților 

— ii contrasalut și eu cit 
pot de jovial — dar de-abia 
ați fost, veți fi greșit ușa.

— NOI 7 Da’ să-mi sară 
ochii — începe unul — da' 
să n-am parte de copii, da’ 
să mutesc dacă...

— Ia stai, mă — îl opreș
te ăl doilea — ia stai... Vă 
rog frumos — se întoarce 
către mine — cum erau cei

tine să-mi dai un sfat, o 
îndrumare 7

Ii explic că nu văd nici 
o diferență calitativă între 
cele două dimensiuni de 
tocuri, trag cu coada ochiu
lui la cei doi dansatori 
corpolenți din televizor 
care mimează întilnirea A- 
nului Nou cu Anul Vechi 
în ritm de charleston, pe 
un acoperiș cu vată și mă 
îndrept iar spre ușă. unde 
sînt intîmpinat de doi ti
neri morocănOși care salută 
scurt, spun un și mai bă
țos „La mulți ani !“ și-mi 
atrag atenția că ei sînt gu
noierii, care nu prea au 
timp, deoarece lucrează 
și in această seară, spre 
deosebire de „alții", adi
că de cei ce petrec, și 
dacă vreau să am ceva 
bunăvoință și față de ei, 
bine, de nu, nu, dar la anul

D-ALE

REVELIONULUI
------  Schiță de Valentin SILVESTRU-----

care ziceți c-au fost înain
tea noastră 7

— Apoi, cum să fie 7 Tot 
trei, și cam tot așa, ca 
dumneavoastră.

— Nu era unul înalt, cu 
un ochi vînăt? Și unul gros, 
cu un fular, așa, mai sfe- 
cliu 7

— Mde, nu prea m-am 
uitat bine, nu prea e lumi
nă pe scară...

Cel care mă întrebase își 
pocnește supărat palmele, 
se uită cu înțeles la ceilalți 
doi și dau toți trei din cap, 
foarte porniți : Ei erau I 
Mai mult ca sigur !

Și către mine :
— Să vedeți : aici e sec

torul șase. Peste drum, 
strada e în sectorul doi. 
Noi ne-am înțeles așa : 
fiecare pe sectorul lui. Dar 
păcătoșii ăia, că altfel nu 
le putem zice, au venit 
înaintea noastră. Acuma 
știți ce-o să le facem 7

Nu. nu știu, nici nu pot 
bănui măcar, dar mă trece 
un fior de grozăvia ce-i 
așteaptă.

— Aflați că dăm și noi 
buzna in sectorul lor. Să-mi 
sară ochii dacă nu ne nă
pustim pe partea cealaltă.

Pînă să aibă loc propusa 
năvală. ( ne facem daruri, 
că doar'nu ei sint vinovați. 
ne stringem miinile și ne 
urăm succese reciproce cit 
mai reprezentative.

— Ce e, dragă, se inte
resează și nevasta, schim- 
bindu-și pantofii cu alții, 
care au un toc și mai înalt. 
Ce tot stai la discuții, cind 
am și eu o dată nevoie de

tot dînșii Vor fi în această 
parte a orașului, așa că... 
îmi exprim și eu surprin
derea. povestesc că au mai 
fost două colective similare, 
unul din vizitatori mă pune 
însă la punct țeapăn „Dacă 
nu vreți să dați nimic, nu 
dați, dar măcar spuneți-ne 
de-a dreptul, și gata, vorbă 
multă sărăcia omului".

Mă sirht evident rușinat, 
ofer ce e de oferit, vizita
torii pleacă la fel de po
saci cum au sosit, pot deci 
s-o ajut pe nevastă, să-și 
îmbrace paltonul, stingem 
focul, stingem lumina, stin
gem televizorul unde o du
duie angelică vrea să intro
ducă un dulău într-un ho
tel „Aoleu, ce idee nesăra
tă — zice nevasta — stai 
încă o clipă >să vedem cine 
a mai scris-o și pe asta". 
„Hai, drăguțo, lasă — o îm
ping binișor spre ușă — 
lasă, că e schița mea. eu 
am scris-o., nu te mai uita" 
și deschidem ușa. dar ne 
retragem brusc, căci ne a- 
flăm im fața unei trupe de 
vreo șapte-opt persoane de 
ambe sexe, extrem de vo
ioase :

— Cihe sîntem noi. cine 
sîntem noi 7 Ia ghiciți, ia 
să vedem dacă ghiciți... Noi 
sîntem gunoierii, flăcăii 
cei curați, la toți venim in 
curte, ne dați ori nu ne 
dați...

Mi se pare totuși o exa
gerare. încerc să protestez, 
dar urătorul principal îmi 
taie vorba, foarte amuzat :

— V-a plăcut șotia stu
denților 7 V-a plăcut 7

— Ce șotie ? A cui 7
— A ălora de adineauri. 

Ne-au văzut cînd veneam 
spre dumneavoastră, ne-au 
spus că vor să vă facă o 
glumă, le-am împrumutat 
măntăile noastre — nu i-ați 
recunoscut, nu-i așa. nu 
i-ați recunoscut 7 și gata, 
asta a fost.

— Ce studenți 7 — în
treb, mereu perplex.

— Nu sint studenții dum
neavoastră 7 — ziceau că-s 
studenții dumneavoastră, 
hai, nu vă mai prefa- 
ceți, sigur i-ați recunoscut, 
dar n-ați vrut să le ară- 
tați, hai că nu v-au dus...

— Unde să mă ducă 7
— Dragă — îmi suflă ne

vasta — vrei să ne apuce 
miezul nopții aici 7 Dâ-le 
și tu un dar, cum e obi
ceiul și să terminăm odată.

Mă dezmeticesc greu, dar 
mai am puterea să-i în
treb :

— Dumneavoastră sînteți 
veritabili 7

— Noi 7 — și izbucnesc 
toți într-un rîs compact și 
sincer. Păi, cu ce ne aflăm 
jos, in stradă 7 Nu cu ma
șina noastră 7 Vai de mine, 
se poate 7 Dar ce vă închi
puiți 7 Era să vă lăsăm noi 
cu cutiile pline tocmai de 
Anul Nou 7 Vă urăm, și pe 
urmă, la treabă...

Daruri, stringeri de mîini, 
zîmbete reținute, felicitări 
albe, .făgăduieli ferme de 
revedere peste un an etc. 
Coborim intr-un lift tăcut 
și ginditor. străbatem ho
lul, deschidem ușa de la 
intrare, dar cît pe ce să ne 
izbim nas în nas cu doi oa
meni uscățivi. în virstă, în 
binecunoscutele uniforme 
cenușii.

— Sinteți gunoieri sau 
studenți 7 — mă răstesc 
la ei.

— Noi 7 — se miră amin
doi, într-un glas.

— Da. voi !
— Oare nu noi v-am 

servit tot anul 7 Ia privi- 
ți-ne bine ! Nu noi v-am 
schimbat și cutiile 7 Nu vă 
amintiți 7 Chiar deloc nu 
vă amintiți 7... Iar acuma, 
cind veneam și noi să vă 
rostim o urare de An Nou, 
după cuviință. dumnea
voastră ce faceți 7 Dum
neavoastră o luați din loc ! 
Bravo ! Frumos ! Ei lasă, 
să vedem cine o să mai 
facă serviciu în imobilul 
dumneavoastră, de miine 
încolo... Și aveți grijă : cu
tiile trebuie aduse din fun
dul curții în stradă, la 
marginea trotuarului, nu 
noi trebuie să le cărăm. 
auziți 7 Nu noi...

M-am supărat. Nu le-am 
dăruit nimic.

— Auzi, dragă — zice ne- 
vastă-mea in troleibuz — 
să știi că ăștia erau chiar 
cei adevărați. ai noștri. A- 
cum mi-am amintit de ei. 
Au lucrat tot- anul și încă 
foarte conștiincios. Ce ți-a 
venit se te superi pe ei 7...

Gh. CHIRIAC

— Regret, dar mi-am terminat programul
ANDO

Ce și-a dorit... „și ce a primit
V. TIMOC Șt. COCIOABA

iFAPTE DIN FAPTELEI

I

Prietenul lui Penes Curcanul

I

I

I

Imaginea foto trimisă de cores
pondentul nostru Crăciun Lăluci 
ni-l înfățișează pe bătrinul loan 
Doliu felicitat de pionierii Școlii 
generale nr. 3 din Vaslui, cu pri
lejul împlinirii, in aceste zile de 
decembrie, a virstei de 77 de ani. 
Cine este loan Doltu ? Este omul 
care a avut marea șansă să fie to
varăș de arme și prieten apropiat 
cu faimosul Peneș Curcanul, pe nu
mele lui adevărat Constantin Țur- 
canu. S-au întilnit in vara anului 
1916, la Oituz. Amindoi veniseră 
voluntari pe front. Eroul de la '77 
l-a îndrăgit tare mult pe băietanul 
de 17 ani, de care nu s-a mai des
părțit ani la rind. In 1920. coinci
denta a făcut ca amindoi să fie 
„inălțați" la gradul de plutonier 
major. Prieteni nedespărțiți au ră
mas și in continuare, pină cind 
Constantin Țurcanu s-a petrecut 
din viață in 1932. Astăzi, casa lui 
loan Doltu este adeseori plină de 
tineri și copii, cărora le povestește 
despre eroul lui Alecsandri. Dacă 
aveți drum prin Vaslui, treceți-i

pragul apartamentului 18 de la par
terul blocului 105. Sărbătorindu-și 
ziua de naștere, in prag de an nou, 
ii urăm și noi, pe această cale, un 
călduros „La multi ani cu sănă
tate

vegetală
Parcă niciodată ca în acest ajun 

de An nou ieșenii nu s-au dus în 
număr atît de mare spre Copou. 
în punctul numit Dumbrava Roșie, 
din frumoasa grădină botanică, a 
cărei virstă s-a „rotunjit" acum la 
120 de ani, vizitatorii sînt intîmpi- 
nați de adevărate covoare de flori 
multicolore, iar de sub cupolele de 
sticlă le desfată privirea și le in
cintă inima frumoasele camelii, or
hidee, azalee și alte plante tropi
cale. Toate înflorite. Alături de ele, 
arborele de cafea își coace fructele, 
in timp ce bananele sînt numai 
bune de cules. Spre a ne convinge 
de aceste frumuseți, corespondentul 
nostru Manole Corcaci a surprins 
pe peliculă această superbă broșă 
vegetală a unei plante exotice nu- 

Cycas. El ne-a spus că nu i-a
fost deloc ușor s-o „prindă in o- 
biectiv", dat fiind diametrul ei de... 
2 metri I

Comoara vie

I

I

I

I 
I

Constantin Nicola și 
Ionel Băleanu, de la 
o fermă a întreprinde
rii agricole de stat Cer
navodă, lucrau la pre
gătirea viei pentru ier-

nare. Deodată, au ză
rit în pămînt toarta 
unui ulcior. Scoțîndu-1 
cu atenție, au văzut că 
era plin cu monede 
din argint. Chemate la

țața locului, autorită
țile orașului au mai 
găsit încă un vas ase
mănător, tot cu mo
nede. în total, un te
zaur numărînd 2 530 
piese de argint, în 
greutate de 46 de ki
lograme. După cum 
ne informează co
respondentul nostru 
George Mihăescu, ar
heologii consideră des
coperirea deosebit de 
importantă pentru în
tregirea datelor privi
toare la istoria mul
timilenară a plaiurilor 
românești dintre 
năre și mare.

o imagine inedită. Scoarța 
copac „desenează" parcă pro- 
unui bătrîn. Un bătrîn ceva 
„tînăr"

culară a

amuzăNatura se

<3
$ ■

colecții și de 
vor fi exis- 

poale

Am semnalat nu o dată în rubrica 
noastră imaginile surprinzătoare pe 
care ni le oferă acest inegalabil 
meșter care este natura. Din fan
tezista îmbinare a unor ramuri și 
rădăcini de copaci, natura „sculptea
ză" închipuind oameni, păsări, a- 
nimale. De data aceasta, fotorepor
terul nostru Sandu Cristian a in- 
tîlnit, în peregrinările sale prin 
țară, 
unui 
filul 
mai decît vîrsta multise- 

copacului.

Oricîte 
orice fel 
tînd pe lume, 
că nici una nu o în
trece în frumusețe, 
puritate și candoare 
pe aceea a Evei Măr- 
cuș, jurisconsult la 
întreprinderea . „Trico
tex" din Satu Mare. 
Pentru că nimic nu 
poate fi mai frumos, 
mai pur și mai plin de 
candoare ca zîmbetul 
și ochii copiilor pe 
care Eva Mărcuș le 
soarbe cu privirea și 
cu sufletul de fiecare 
dată cind răsfoiește 
sutele de fotografii de 
copii din originala sa 
colecție.
bucuria de a fi ma
mă îi 
tâ, s-a 
de aceste fotografii, in 
lumea cărora găsea un

Văzind că

este refuza- 
înconjurat

mingîiere.refugiu, 
Dair iată 
anii de 
urma unor dificile in
tervenții chirurgica
le), E.M. a devenit ea 
însăși mama unei fe
tițe, care 
doi, ani și 
pe nume

o
că, după 12 
căsătorie (in

are acum 
jumătate, 
Angelica,

surprinsă în imagine 
de corespondentul nos
tru Octav Grumeza. 
Colecția ei de fotogra
fii de 
an de 
acești 
copiii 
muncitoarele 
„Tricotex".

copii sporește 
an. Cine sint 

copii 7 Sint toți 
colegelor sale, 

lade

Plute pe Olt?
Filiala județeană Vil- 

cea a Arhivelor Stalu
lui a intrat in posesia 
unei colecții de foto
grafii inedite, datind 
de mai bine de o ju
mătate de secol. Sint 
imagini-mărturii des
pre traiul trudnic al 
oamenilor din așezări-

ie de pe Valea Oltului, 
aflate astăzi in 
prinsul județului 
cea. Imagini 
anticipat cu 
două decenii 
toarele insemnări 
„Cartea Oltului", 
care Geo Bogza spunea 
că. indată după tntîlni- 
rea Lotrului cu Oltul,

cu-
Vil- 

care au 
aproape 
zgudui- 

din 
in

„se string unul lingă 
altul trunchiurile bra
zilor tăiati departe in 
munfi, se alcătuiesc 
plutele și începe alu
necarea lor la vale pe 
deasupra apelor, ma
rea îndeletnicire și pa
siune a oamenilor din 
Olanu".

Oltul 
la vale, 
tele de 
„marea 
pasiune 
de aici este acum ... 
dustria. Chiar în acest 
punct surprins in ima
gine s-a înălțat hidro
centrala de la Dăești, 
una din stelele marii 
constelații care vor fi 
izvodite din avele Ol
tului, puse să „mun
cească", spre a da lu
mină, dar și inspirație 
pentru cintare nouă.

curge și acum 
dar fără plu- 
odinioară, iar 
îndeletnicire și 
a oamenilor" 

in

I

I

Petre POPA j
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NOUTĂȚI DIN NOUTĂȚILE
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ALE ANULUI

Ritmul vertiginos al revoluției teh nico-științifice, obținerea unor rezultate 
care, pînă nu de mult, păreau a ține de sfera literaturii științifico-fantastice au 
îmbogățit și în cursul acestui an patrimoniul omenirii cu noi realizări, știința dove- 
dindu-și, tot mai mult, capacitatea de a acționa ca propulsor al progresului — în 
mod deosebit în condițiile în care relațiile economico-sociale permit aplicarea largă, 
nelimitată a cuceririlor sale. Paleta acestor înfăptuiri — din care selectăm cîteva 
în pagina de față — ar fi, desigur, mult mai amplă și mai cuprinzătoare, dacă 
imensele resurse irosite pentru cursa înarmărilor ar fi folosite pentru rezolvarea 
unor probleme științifice de interes major. Pe de altă parte, nu se poate trece cu 
vederea că într-o lume a decalajelor în creștere disparitățile între țările avansate 
din punct de vedere industrial și cele în curs de dezvoltare se manifestă și în 
domeniul științei și tehnologiei, ceea ce evidențiază cu atît mai pregnant necesi
tatea asigurării accesului larg al tuturor popoarelor la marile cuceriri ale geniului 
uman, ca parte integrantă a unei noi ordini economice și politice internaționale, 
concomitent cu intensificarea eforturilor pentru ca Știința, tehnica înaintată să 
slujească exclusiv bunăstării și propășirii omului, înfloririi civilizației pe întreaga 
planetă.

Premiere românești
Invenții și realizări tehnice remarcabile, 

noi tehnologii și materiale
încă din primul an al noului cinci

nal — pus sub semnul revoluției teh- 
nico-științifice — eforturile creatoa
re ale cercetătorilor, oamenilor de 
știință din patria noastră s-au mate
rializat într-un șir de rezultate re
marcabile.->Din bogatul bilanț al anu
lui, iată doab cîteva :

• Prima platformă româ
nească pentru foraj marin 
și-a început activitatea în largul Mă
rii Negre, fiind echipată cu Insta
lații care dovedesc înaltul nivel teh
nic, competenta și măiestria con
structorilor români de utilaj pe
trolier.

• „Independența" — un 
gigant al flotei românești. 
Pe Șantierul naval Constanța se află 
în construcție gigantul flotei noastre 
petroliere, prima navă românească 
de 150 000 tdw — „Independența", 
încununare a progreselor tehnice în 
domeniul construcțiilor navale ro
mânești. nava va fi lansată în 1977, 
în cinstea centenarului indepen
denței.

Stații meteorologice automatizate
Oamenii de știință de la Institutul 

de cercetări în domeniul echipamen- 
elor radio din provincia Tziangsu, 

au adăugat, recent, o nouă filă in 
bogata cronică a remarcabilelor reali
zări tehnice ale anului 1976 în R.P. 
Chineză. Este vorba despre construi
rea primelor stații meteorologice au
tomatizate, cu tranzistori, care func
ționează pe principiile radioteleme- 
triei. Complexele stații, intrate în 
producția de serie, vor fi instalate 
pentru a-i înlocui pe meteorologii 
care trebuiau pînă acum să înre
gistreze schimbările vremii în locuri 
atît de inospitaliere cum sînt înălți
mile montane, insulele izolate din 
largul mării sau nesfîrșitele întinderi 
de nisip și stepă.

Instalațiile vor transmite toate in
formațiile colectate observatoarelor 
meteorologice situate în proximitatea 
punctelor unde sînt localizate. Con
trolate și acționate prin ceasuri elec
tronice și elemente de programare lo
gică, aparatele înregistrează automat 
opt elemente meteorologice funda
mentale pentru elaborarea prognoze
lor, printre care presiunea atmosferi
că, temperatura aerului și umiditatea 
relativă. Aceste date sint apoi codi
ficate și transmise prin radio, la in

• Cauciuc sintetic româ
nesc. La Combinatul chimic de la 
Borzești se produce un cauciuc sin
tetic, izoprenic, care înlocuiește cu 
mult succes cauciucul natural. Por
nind de la materii prime organice 
— produse petrolifere — se obține un 
material sintetic asemănător celui 
natural, dar cu calități mult superi
oare. Anvelopele din acest cauciuc au 
o rezistență sporită la uzură și, deci, 
o mai lungă durată de întrebuințare.

• Automatizarea și ciber- 
netizarea proceselor de pro
ducție. Cu ajutorul calculatoarelor 
electronice de concepție românească 
se introduce automatizarea și ciber- 
netizarea proceselor de producție 
la numeroase - platforme ' petrochi
mice, de îngrășăminte chimice, la 
Întreprinderi metalurgice, fabrici 
de ciment, grupuri termoenergetice 
de mare putere, unități din indus
tria construcțiilor de mașini, ali
mentară, ușoară, a lemnului ș.a. A- 
ceste echipamente și instalații și-au 
dovedit pe deplin, în cursul anului 
trecut, calitățile, viabilitatea și per
formanțele competitive.

tervale prestabilite. Testele realizate 
în comun de mai multe unități și de
partamente de specialitate au relevat 
parametrii și performanțele superioa
re ale proiectelor și tehnologiei uti
lizate pentru construirea noilor sis
teme.

Se apreciază că realizarea cu succes 
a acestui tip perfecționat de stație — 
care marchează o etapă nouă în dez
voltarea echipamentelor și tehnicii 
meteorologice în China — va juca 
un rol important in îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în domeniul 
meteorologiei.

Noile stații se integrează unui vast 
sistem meteorologic care, prin ob
servatoarele centrale sau locale, do
tate cu echipamente de cea mai 
înaltă tehnicitate, acoperă întregul 
teritoriu "al țării. Este semnificativ, 
în acest context, că numărul instala
țiilor radar folosite pentru detectarea 
și prevederea furtunilor sau a altor 
fenomene meteorologice importante, 
a sporit, în ultimii ani, cu ’500 la 
sută ; totodată, rețeaua de recepțio- 
nare și prelucrare a fotografiilor no
rilor și a informațiilor obținute cu 
ajutorul sateliților artificiali se extin
de în toate zonele țării.

• Depoluant marin cu efi
ciență superioară. Specialiști de 
la Institutul român de cercetări ma
rine, în colaborare cu cadre didac
tice de la catedra de chimie orga
nică a Facultății de chimie din Bucu
rești, au pus la punct tehnologia fo
losirii unui depoluant marin origi
nal : PETROABS. împrăștiat uni
form peste pelicula de petrol, 
„PETROABS" formează cu aceasta 
aglomerate solide care pot fi apoi 
culese de pe apă cu mijloace meca
nice. Important este că produsele pe
trolifere din acest aglomerat pot fi 
recuperate și utilizate drept combus
tibil în industrie.

• Calculatoarele în sprijinul 
proiectanților. Tinind seama de 
marele efort cerut de proiectarea e- 
chipamentelor destinate calculatoare
lor electronice, specialiștii români 
și-au propus să realizeze automati
zarea procesului cu ajutorul... chiât' 
al computerelor. La Institutul de cer
cetări pentru tehnica de calcul — 
București s-a elaborat un sis
tem complet de programe, denumit 
PROTEH, destinat proiectării teh
nologice a echipamentelor din dome
niul tehnicii de calcul. Sistemul 
PROTEH s-a dovedit a fi deosebit 
de eficient datorită modului simplu 
de introducere a datelor inițiale, a 
vitezei mari de execuție și a siguran
ței informațiilor.

La una din stațiile meteorologice 
maritime ale R. P. Chineze se lan
sează un balon-sondâ în vederea 
explorării păturilor atmosferice de 

deasupra Pacificului

Primii pași ai plasmei 
în viața de zi cu zi

Plasma, această a patra stare a 
materiei, a făcut primii pași în viața 
de zi cu zi. Locuitorii marelui car
tier moscovit, Hovrino, au fost timp 
de peste 100 de ore beneficiarii cu
rentului electric produs de genera
torul magnetohidrodinamic „U-25", 
care a funcționat timp de patru zile 
și patru nopți, cu ajutorul plasmei. 
Pînă atunci, generatorul fusese pus 
în funcțiune de circa 60 de ori, dar 
pentru perioade foarte scurte. Un 
pas considerabil a fost făcut și în ce 
privește creșterea forței agregatului : 
de la numai 2 MW — la 25 MW.

Tehnologia de obținere a plasmei 
permite folosirea combustibililor o- 
bișnuiți. In camera de ardere se in
troduce gaz metan însoțit de un jet 
de aer comprimat încălzit pînă la 
1 500 grade C. Plasma formată este 

^dirijată apoi cu viteza sunetului spre 
canalul generatorului, amplasat în 
interiorul unui puternic electromag- 

_net, cîntărind peste 20 tone. Plasma 
intersectează liniile de forță ale

NoutăO medicale
• UN SISTEM DE PRELU

CRARE ELECTRONICA A 
ELECTROCARDIOGRAME
LOR a fost elaborat de spe
cialiști de la Universitatea din 
Wiesbaden (R.F.G.). Noul sis
tem, care execută această ope
rațiune în 2-3 minute, în loc de 
cîteva zile, permite ca electro
cardiogramele stocate să fie 
transmise, prin telefon, spre 
prelucrare unui ordinator, înlă- 
turîndu-se astfel pierderile de 
timp intre înregistrarea propriu- 
zisă și analiza datelor respective.

• „PROBON” este un anal
gezic foarte eficace realizat și 
experimentat la Facultatea de . 
medjcină din Budapesta. Acest 
produs a stîrnit un viu interes, 
ținînd seama de faptul că pro
dusele cunoscute cu efect anes
tezic, pe măsură ce atenuează 
durerea, au dezavantajul de a 
încetini respirația. „Probon" nu 
are acest efect secundar. în 
schimb combate în mod eficient 
durerea.

• TRATAREA CARIILOR 
DENTARE fără bormașină și 
obturații se practică în mod ex
perimental în Anglia. „Plomba
rea" constă în „spălarea" cariei 
cîteva zile consecutiv cu o solu
ție specială pe bază de calcar. în 
locurile atacate, soluția formea
ză cristale, care treptat închid 
caria.

• ANESTEZIE GENERA
LA CU AJUTORUL ACU- 
PUNCTUR1I. Prima operație 
pe inimă deschisă desfășurată sub 
anestezie cu acupunctura a fost 
realizată recent in R.P. Chineză 
de un grup de chirurgi de spe
cialitate din provincia Guandun. 
Pacientul salvat în urma ope
rației, prin care a fost substi
tuită o valvulă mitrală cu o alta 
artificială, este un tînăr în vîr- 
stă de 22 de ani. Avantajele a- 
nesteziei generale cu acupunc
tura : tensiunea arterială revine 
la normal după numai zece mi
nute de la ridicarea pacientului 
de pe masa chirurgului. Inter
venția se realizează la tempe
ratura normală a corpului — e- 
liminînd astfel necesitatea hipo- 
termiei — iar stomacul, intesti
nele și aparatul respirator func
ționează normal, fără a suferi 
tulburările provocate de aneste
zia generală obținută prin mij
loacele clasice. 

electromagnetului, energia calorică 
transformîndu-se, astfel, nemijlocit 
în energie electrică. Nici o piesă nu 
se mișcă în acest generator unical 
de curent electric, energia termică 
care se convertește direct în electri
că impritpînd generatorului un ran
dament de 50—60 la sută. Este indi
cele cel mai înalt al randamentului 
din întreaga istorie a energeticii.

Savanții de la Institutul de tem
peraturi înalte din Moscova, creatori 
ai primei centrale electrice din 
lume funcționînd pe bază de plasmă, 
consideră că, în viitorul apropiat, se 
va trece la construirea pe scară in
dustrială a unor agregate energetice 
gigantice, funcționînd pe principiile 
magnetohidrodinamice. In felul a- 
cesta va avea loc o adevărată coti
tură în domeniul energeticii. Viito
rul ? In anul 1977 vor fi încheiate 
experiențele cu „U-25" ; în 1982— 
1983 energetica sovietică va dispune 
de un puternic bloc energetic indus
trial, funcționînd pe bază magneto- 
hidrodinamică.

Bătălia cu un inamic 

redutabil— virusul 
în căutarea remediilor împotriva celor mai 
îndîrjiți - și enigmatici - agenți patogeni

In istoria recentă a 
științelor medicale nu
meroase boli, altădată 
considerate incurabile, 
au fost învinse rînd pe 
rînd. Au mai rămas însă 
destui inamici redutabili 
ai omului. O permanen
tă preocupare a cerce
tătorilor și oamenilor de 
știință o reprezintă as
tăzi bolile virotice care 
continuă să facă uneori 
considerabile ravagii.

Amploarea și inten
sitatea cercetărilor me
dicale în domeniul vi
rusologiei este ilustrată 
și de faptul că premiul 
Nobel pentru medicină a 
fost acordat anul acesta 
savanților americani 
Carleton Gaj dusele și 
Baruch Blumberg, pen
tru contribuții valoroa
se aduse în acest dome
niu. Studiind maladia 
„kuru", specifică unui 
trib de canibali din Noua 
Guinee (o gravă dere
glare a sistemului ner
vos, avînd ca efect un

tremur nestăpînit al 
corpului ce degenera în 
paralizie totală), viru- 
sologul Gajdusek a bă- 
nuit-o a fi de natură 
infecțioasă. Din obser
vațiile făcute, a dedus 
că transmiterea bolii se 
datorează unor prac
tici canibalice ; presu
punerea i-a fost confir
mată ulterior : maimu
țe care au „primit" ma
terial cerebral aparți- 
nînd victimelor acestei 
boli au prezentat, după 
2—3 ani, simptome de 
„kuru". El a tras ur
mătoarea concluzie : vi
ruși „lenți", ca acela ce 
provoacă maladia, pot 
zace inactivi în corp 
timp îndelungat, pină 
la apariția primelor 
semne ale bolii. Se con
sideră că descoperirea 
lui Gajdusek ar putea 
contribui la o mai bună 
înțelegere a tulburărilor 
degenerative ale siste
mului nervos central,

Dispozitive și tehnologii inedite
• SISTEM AUTOMAT DE 

IRIGAȚII SUBTERANE. „Por- 
tube" este un sistem francez de 
irigație subterană foarte eficient, 
care asigură economii de 20—80 la 
sută -la apă și îngrășăminte, fără 
să necesite forță de muncă. Un 
motocultivator special despică pă- 
mintul. fără a strica semănăturile, 
în șanțul creat sint introduse tu
buri poroase de polietilenă expan
dată. Apa și îngrășămintele sînt 
aduse la nivelul rădăcinilor plan
telor. evitîndu-se pierderile prin 
scurgere și evaporare. Sistemul de 
irigație se declanșează și se închi
de automat.

• NAVIGAȚIE COMPUTE
RIZATA. „ws 400“ este un mini
calculator electronic pus la punct 
în Norvegia și destinat utilizării în 
domeniul navigației. El efectuează

„Terra pe recepție"

„Aici — Terra. Sintem pe recepție. 
Vâ ascultăm" — comunică aceste 
imense antene parabolice instalate 
pe nava de cercetări științifice 
„Cosmonaut luri Gagarin". Cu ajuto
rul lor se ia legătura și se urmă

rește evoluția stațiilor orbitale

inclusiv boala lui Par
kinson și scleroza mul
tiplă.

La rîndul său. docto
rul Blumberg a identifi
cat, în 1963, în sîngele 
unui aborigen din Aus
tralia. o proteină ce s-a 
dovedit ulterior a fi în 
directă legătură cu viru
sul care provoacă he
patita — inclusiv he
patita B, cea mai gravă 
formă a bolii. Prin a- 
ceastă descoperire, po
trivit aprecierilor oame
nilor de știință, va de
veni posibilă reducerea 
în proporție de circa 
50 la sută a șanselor 
transmiterii hepatitei 
prin intermediul trans
fuziilor de singe. In 
plus, „antigenul aus
tralian" a fost depistat 
în singele unor suferinzi 
de leucemie și lepră, 
ceea ce ar putea deschi
de noi căi de cercetare 
în combaterea acestor 
grave maladii.

mai multe tipuri de operațiuni : 
măsoară capurile de compas, exe
cută analize de investiții și diferite 
alte calcule. Datele pot fi stocate 
pentru utilizare ulterioară. Modelul 
respectiv permite introducerea în 
memoria calculatorului a datelor 
referitoare la 5—6 rute standard 
pentru 30 nave, capacitate care 
poate fi mărită în funcție de nece
sități.

• O COMBINA SILVICA 
UNIVERSALA, destinată să taie 
și să prelucreze complet copacii 
retezați a fost realizată în Canada. 
Brațele sale tentaculare retează co
pacul în cîteva secunde, îl curăță 
de crengi, încarcă butucii și-i trans
portă stivuiți. Mașina are o pro
ductivitate de 120 mc material lem
nos complet prelucrat într-un 
schimb.

In căutarea 
unor noi surse 

de energie
• CENTRALE ELECTRICE 

PLUTITOARE. Recent s-a 
anunțat că există proiecte de 
construire a unor centrale e- 
lectrice plutitoare, concepute 
pe principiul diferenței de 
temperatură a apei oceanu
lui din profunzime și de la 
suprafață. O asemenea cen
trală s-ar compune dintr-o plat
formă plutitoare din beton, cu 
17 etaje, de la care coboară, pînă 
la o adincime de 1 200 m, o con
ductă din material plastic cu 
diametrul de 15 m prin care apa 
rece este adusă la suprafață. Di
ferența de temperatură, de cir
ca 4-5° C, este suficientă pentru 
a aduce la punctul de fierbere 
și apoi a recondensa amoniacul 
lichid dintr-un schimbător de 
căldură cu ajutorul căruia se 
pune în mișcare turbina genera
torului electric al centralei.

• POTENȚIALUL APE
LOR REZIDUALE. Apele re
ziduale colectate dintr-o în
tinsă zonă a Parisului și 
prelucrate printr-un procedeu 
biologic constituie o nouă 
sursă de 1 energie. Procedeul 
este simplu. în instalațiile sta
ției de la Acheres sînt dis
persate microorganisme care 
consumă materiile organice din 
apă. Sedimentele rezultate din 
acest proces produc, prin fer
mentare, un gaz care este cap
tat și utilizat pentru alimenta
rea stației. Cantitatea de gaz ob
ținută este echivalentă cu con
sumul de gaze necesar pentru 
215 000 de parizieni.

• AUTOMOBIL SOLAR. 
A fost prezentat nu de mult 
prototipul unui automobil so
lar. Mașina posedă unele ca
racteristici de automobil elec
tric, dar funcționează pe baza 
energiei solare : are montate pe 
acoperiș și: ba0Otă panouri cu- 
prinzînd circa 600 celule solare 
ce convertesc energia soarelui 
în electricitate, alimentind 8 
baterii necesare funcționării 
motorului.

• FRUNZA ARTIFICIALA, 
capabilă să transforme lumina în 
energie la fel ca o plantă^ vie, 
constituie o realizare recentă. Ea 
se compune dintr-un strat de 
sticlă, metal și cauciuc, poate 
absorbi gaz carbonic și elibera 
oxigenul fabricînd compuși or
ganici, hidrogen ; poate produ
ce direct electricitate, folosind 
ca materie primă lumina sola
ră și apa, fără să provoace po
luare.

• ȚIȚEI DIN PLANTE. 
Plantele din familia euforbia- 
ceelor, răspîndite pe tot globul 
(și din care fac parte laptele cu
cului, ricinul, arborele de cauciuc 
ș.a.), ar putea furniza... carbu
ranți, susține savantul american 
Melvin Calvin, deținător al pre
miului Nobel pentru chimie. 
Prin canalele acestor plante se 
scurge un „lapte" bogat în ule
iuri grase, a căror compoziție 
este asemănătoare cu cea a ți
țeiului...

• COMBUSTIBIL DIN 
AD1NCUL VULCANILOR. 
Lava vulcanului Helgafell din 
Islanda, care și-a păstrat o 
temperatură ridicată la mică 
adincime, va fi folosită pen
tru încălzirea clădirilor. In 
acest scop, se va crea un sis
tem de termoficare constînd din 
montarea în lavă a unor rețele 
de țevi, prin care apa încălzită 
va circula pină la locuințele și 
instituțiile din orașul vecin.

Apă de Antarctica pentru deșertul Arabiei?
• Munți de gheață „ra- 
diografiați“, „d e cu- 
p ați“ și „înveșmîn- 
tați“ - la remorca unei 
puternice flotile de va
poare • Aisbergurile 

pot potoli setea 
zonelor aride

Nu utopie, ci proiect întru totul 
realizabil : un uriaș bloc de gheață 
remorcat spre coastele toride ale 

Peninsulei Arabice

Este oare posibilă trans
portarea unui aisberg, cu 
impresionantele dimensiuni 
de 3 km lungime, 250 de 
metri lățime și 200 de me
tri înălțime, din Antarctica, 
pe o distanță de mii de ki
lometri. de pildă, pină în
tr-o țară ca Arabia Saudi- 
tă, unde să aprovizioneze 
orașele deșertului cu sute 
de mii de metri cubi de 
apă din cea mai pură 1 
Această operațiune, la pri
ma vedere fantezistă, des
prinsă parcă dintr-un ro
man al lui Jules Verne, 
devine realizabilă datorită 
unui proiect de absolută 
rigurozitate științifică, pus 
la punct, în anul ce se 
încheie, în Franța. După 
ce a reușit să facă pota
bilă apa mărilor, după ce 
a reușit să extragă de la 
cele mai mari adîncimi apă 
din pînzele freatice, era 
într-un fel normal ca o- 
mul să elaboreze și o me
todă de valorificare a ghe
țurilor „veșnice", care con
stituie cele mai mari re
zerve de apă dulce de pe 
glob. Numai calota glaci

ară a Antarcticii — avînd 
d grosime de 2 500 de me
tri și al cărei volum depă
șește 13 milioane de kilo
metri cubi de gheață 
reprezintă 70 la sută din 
rezervele de apă potabilă 
ale Terrei. Pe de altă par
te, pentru o țară ca Arabia 
Saudită, pe cît de bogată 
în petrol, pe atît de săracă 
în apă, nici un efort nu 
poate părea prea mare 
pentru a smulge naturii, 
indiferent prin ce metodă, 
prețiosul lichid indispen
sabil vieții. Visul conside
rat pînă nu demult ireali
zabil de a bea la Jed
dah. străvechi oraș arab, 
tradiționalul ceai de men
tă, preparat cu apă prove
nită din Antarctica, se 
transformă, datorită pro
iectului amintit, intr-o în
țeleaptă utilizare a resur
selor terestre.

Pentru depășirea enor
melor dificultăți ridicate 
de executarea proiectului 
se va recurge la cele mai 
moderne metode ale tehni
cii. Operațiunea însăși va 
necesita a adevărată flotă

cuprinzînd remorchere, fie
care de cel puțin 15 000 
de cai putere. Trei din
tre ele vor fi dispuse în 
față, la doi kilometri dis
tanță de muntele de ghea
ță, de care sint legate prin 
cabluri uriașe, confecțio
nate din plastic, pentru a 
nu cîntări prea greu ; ce
lelalte două remorchere 
vor fi dispuse lateral, cu 
scopul de a corecta even
tualele deviații ale aisber
gului. In prealabil se 
va proceda la o „ra
diografiere" a aisbergu
lui, cu ajutorul unor e- 
licoptere, pentru a desco
peri eventuale fracturi sau 
cavități interne, după care 
muntele de gheață va fi 
decupat intr-o formă aero
dinamică și străpuns cu e- 
norme tuburi de oțel, pen
tru a putea fi ancorat cu 
cabluri solide. Va fi apoi 
învelit cu o pinză, in 
scopul unei bune izolări 
termice, pentru a împiedi
ca topirea lui în timpul 
traversării Oceanului In
dian. Este oare. posibilă 
confecționarea unei astfel

de pînze In lungime de 3 
km și 250 de metri lățime, 
care să aibă bune propri
etăți termoizolante și să 
reziste la vînt, valuri etc. '! 
Specialiștii consultați răs
pund printr-un categoric 
„da".

Deși complicată, o ase
menea operațiune pare să 
fie rentabilă din punct de 
vedere economic : metrul 
cub de apă de Antarctica 
ar reveni la numai 2,5 
franci, față de 4 franci cit 
costă aceeași cantitate de 
apă obținută prin desalini
zarea apei marine. In plus, 
apropierea unui aisberg de 
țărmul arabic poate modi
fica într-o oarecare măsu
ră condițiile climatice lo
cale, reducînd temperatura 
cu cîteva grade și mărind 
umiditatea atmosferică.

Potrivit specialiștilor, de 
asemenea „aprovizionări" 
cu apă antarctică ar putea 
beneficia și alte regiuni ale 
lumii, sărace în resurse 
acvatice : coasta de nord- 
vest a Australiei, sud- 
vestul african, țările an
dine etc.

Microprocesorul — o nouă vedetă a electronicii
Tehnica informațională și de calcul „conștien

tizata* deschide perspective nebănuite 
în industrie și viața cotidiană

Electronica furnizează, fără între
rupere, noi și noi surprize. Micro
procesorul este ultima descoperire — 
și ultima vedetă — a industriei elec
tronice mondiale, căreia i se prevede 
un viitor senzațional.

Intr-adevăr, pe piața mondială își 
face apariția o nouă familie de ma
șini, cu atribute „inteligente", pen
tru că nu se vor limita la executarea 
unei operațiuni, ci vor fi „conștiente" 
de ceea ce fac, vor avea capacita
tea de a-și asuma o serie de respon
sabilități. Așa cum la sfîrșitul se
colului XVIII mașina cu aburi a 
permis, prin multiplicarea mijloace
lor fizice de producție, declanșarea 
revoluției industriale, tot așa in zilele 
noastre noul dispozitiv denumit 
microprocesor, care de data aceasta 
multiplică mijloacele intelectuale, ar 
putea avea urmări de-a dreptul re
voluționare pentru civilizația con
temporană.

Ce este de fapt microprocesorul — 
această invenție de la care străluciți 
experți așteaptă o a doua revoluție 
industrială ? Este un nou component 
electronic, capabil să asigure toate 
funcțiile unui ordinator și al cărui 
program poate fi schimbat după voie; 
poate efectua operații de adunare, 
scădere, înmulțire, împărțire, poate 
compara cifrele între ele, după care

le și poate înregistra în memorie. 
Dar, în timp ce calculatorul este for
mat dintr-un ansamblu de piese de
tașate, legate între ele prin circuite 
electrice complexe, în acest micro
procesor, avînd dimensiunea unei... 
așchii de cristal de siliciu, semicon- 
ductorii și circuitele, toate elemen
tele de prelucrare a informației, abia 
vizibile cu ochiul liber, sint direct 
încorporate suportului de siliciu, al
cătuind un tot unitar, ceea ce îi asi
gură robustețea și simplitatea modu
lui de folosire. Deși atit de minuscul, 
el poate totuși prelucra orice fel de 
informație ca un adevărat calculator 
electronic sau. plastic vorbind, ca un 
creier uman.

Datorită dimensiunilor lui miniatu
rale. aparatul ppate fi instalat cu 
ușurință în capacul unui ceas sau în
tr-o mașină de scris etc.. Ceasul astfel 
dotat va aminti posesorului său ce 
are mai important de făcut în anu
mite zile ; 'iar mașina de scris va co
pia în mod automat o scrisoare, după 
ce. în prealabil, va fi executat co
recturile necesare, astfel ca ea să se 
prezinte într-o formă impecabilă.

Un alt avantaj îl constituie prețul 
scăzut : cu 20 de dolari poate fi achi
ziționat un microprocesor cu o capa
citate de calcul echivalentă cu a pri
melor calculatoare, apărute pe la 
începutul anilor 1950, care costau

circa 1 milion de dolari. In întreaga 
istorie a tehnicii, nu se cunoaște un 
alt exemplu de reducere atit de 
vertiginoasă a prețului. Mai mult, se 
crede că grație perfecționării meto
delor de fabricare și creșterii cere
rii pe piața mondială, prețul micro- 
procesorilor ar putea să scadă in ur
mătorii doi-trei ani pină la un dolar 
și jumătate.

Potrivit previziunilor oamenilor de 
știință, microprocesorul va putea de
ține rolul important de a furniza Ori
cărei mașini, oricărei operațiuni teh
nice, cantitatea, de inteligentă logică 
necesară care să asigure adaptarea la 
diferite circumstanțe ; lucru pe care 
calculatorul electronic, prizonier al 
propriului său „gigantism", nu il 
poate asigura. Domeniile de utilizare 
sînt din ce în ce mai numeroase : in 
reglementarea traficului rutier sau 
feroviar, reglarea consumului carbu
ranților la motoarele de avion etc., 
etc. O uzină controlată în mod auto
mat de un calculator prezintă incon
venientul că, in caz de defecțiune, 
întreaga activitate poate fi paralizată, 
în timp ce microprocesorii permit o 
automatizare pe sectoare a produc
ției, fiecare celulă avindu-și asigu
rată autonomia, exact ca în cazul or
ganismelor vii.

Se așteaptă ca apariția micnopro- 
cesorilor să aibă efecte din cele 
mai spectaculoase și în viața coti
diană — de la programator pentru 
mașinile de gătit și de spălat, pînă 
la controlarea atmosferei în orașele 
din ce in ce mai poluate.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a proclamării Republicii Socialiste 

România, în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A., 
al guvernului Republicii Populare Angola și al meu personal, vă adresăm 
cele mai sincere felicitări.

Ne asociem -la bucuria poporului român care, sub orientarea dv. clar
văzătoare și unit în jurul Partidului Comunist Român, edifică socialismul, 
Și astfel întărește frontul forțelor antiimperîaliste și iubitoare de pace.

Formulăm urări fierbinți de sănătate și viață lungă pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de prosperitate și fericire pentru întregul popor român.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație,

Dr. AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A.

Președintele Republicii Populare Angola

Eliberarea tovarășului Santiago Carrillo
si a celorlalți fruntași comuniști arestați in Spania

Congresul extraordinar al Uniunii Progresiste
Senegaleze și-a încheiat lucrările

COMITETULUI CENTRAU
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în numele Partidului Avangarda Populară, primiți salutul nostru frățesc 
cu ocazia sărbătoririi celei de-a 29-a aniversări a glorioasei proclamări a 
Republicii Socialiste România.

MANUEL MORA VALVERDE
Secretar general al Partidului 

Avangarda Populară din Costa Rica

Constituirea societății mixte 
româno-franceze „OLTCIT" 

pentru producerea și comercializarea de autoturisme 
de mic litraj

Joi după-amiază a fost semnat, la 
București, contractul de constituire a 
societății mixte româno-franceze 
„OLTCIT" pentru producerea și co
mercializarea de autoturisme de mic 
litraj.

Societatea are ca parteneri Centra
la industrială de autocamioane și tu
risme, întreprinderea de comerț ex
terior „Autodacia“ și societatea fran
ceză „Citroen".

La semnare au participat Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Oprea și Ion Pățan, vice-

prim-miniștri ai guvernului, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Nicolae Ionescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

A fost prezent Raoul Delaye, am
basadorul Franței la București.

Documentul a fost semnat de Vio
rel Husea, director general al Cen
tralei industriale de autocamioane și 
turisme; Nicolae Suciu, director ge
neral al întreprinderii de comerț ex
terior „Autodacia", și de George Tay
lor, președintele directoratului socie
tății „Citroen".

Industria județului Arad și-a îndeplinit planul anual
La 29 decembrie colectivele de oa

meni ai muncii din județul Arad 
au îndeplinit planul la producția 
globală industrială pe întreg anul 
1976.

în telegrama adresată de Comite
tul județean de partid Arad C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată, printre altele : 
Folosim acest prilej pentru a ne re
înnoi puternicele sentimente de dra
goste și recunoștință față de condu
cerea partidului, de dumneavoastră 
personal pentru ajutorul permanent, 
grija manifestată si în cursul aces
tui an în dezvoltarea economică și 
socială a județului nostru. Prin toate 
acestea comuniștii. toți oamenii 
muncii de pe meleagurile arădene.

fără deosebire de naționalitate, v-au 
simțit permanent alături, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
au acționat cu fermitate pentru în
făptuirea sarcinilor ce le-au reve
nit în lumina indicațiilor date de 
dumneavoastră.

Vă asigurăm că vom acționa cu 
toată responsabilitatea cu dăruire și 
pasiune comunistă pentru a trans
pune neabătut in viață sarcinile și 
indicațiile date de dumneavoastră la 
Plenara C.C. al P.C.R. din luna no
iembrie a.c., la recenta consfătuire, 
pentru punerea în valoare la un 
înalt nivel de eficiență a întregului 
potențial ' tehnico-material și uman 
de care dispune economia județului.

Agențiile internaționale de presă 
au anunțat din Madrid că Tribuna
lul ordinii publice a hotărit pune
rea în libertate, pe cauțiune, a secre
tarului general al Partidului Comu
nist din Spania, Santiago Carrillo, 
precum și a celorlalți șapte membri 
ai conducerii partidului arestați în 
cursul săptămînii trecute. Joi la 
prinz, tovarășul S. Carrillo, urmat la 
scurt timp de ceilalți militanți comu
niști, a părăsit închisoarea Cara- 
banchel, fiind intîmpinat la ieșire de 
un mare număr de persoane venite 
să-și exprime satisfacția.

Eliberarea tovarășului Santiago 
Carrillo este primită cu vie satisfac
ție in țara noastră. Aceasta este o 
măsură rațională, în spiritul princi
piilor legalității și în concordanță cu 
interesele majore ale poporului spa
niol. Este cu totul logic și firesc ca 
membri ai conducerii P.C. din Spa
nia, în frunte cu secretarul general 
al partidului, să fie eliberați din în
chisoare, în condițiile în care în Spa
nia se exprimă preocupări și se de
pun eforturi pentru dezvoltarea unui 
curs nou, pozitiv, spre democrati
zarea vieții politice. Acest curs co
respunde întru totul aspirațiilor de 
care este animat întregul 'popor spa
niol — lichidarea stărilor de lucruri 
ale vechiului regim franchist și 
realizarea unor transformări înno
itoare, progresiste, care să-i per
mită să se bucure din plin de toate 
drepturile și libertățile de care 
a fost lipsit vreme atît de înde
lungată. De altfel. însăși desfășu
rarea și rezultatele referendumu
lui recent au reflectat voința cate
goriilor largi de cetățeni spanioli ca 
Spania să cunoască o evoluție con
tinuă spre o viață politică democra
tică, ceea ce, desigur, este cu totul 
incompatibil cu menținerea sub stare 
de arest a conducătorilor unei ase
menea importante forțe politice a 
societății spaniole cum este Partidul 
Comunist din Spania. Tocmai în 
acest sens se poate aprecia că pu
nerea în libertate a tovarășului San
tiago Carrillo se află într-o deplină 
concordanță cu cerințele celor mai 
largi forțe social-politice, ale celor 
mai diferite partide și grupări de
mocratice, ale tuturor forțelor pro
gresiste, angajate în prezent în cău
tarea și găsirea căilor și modalități
lor de accelerare și adîncire con
tinuă a procesului de democra
tizare.

După cum este bine cunoscut. 
Partidul Comunist din Spania — ex
ponent fidel al năzuințelor și intere
selor vitale ale maselor muncitoare 
și întregului popor spaniol. — s-a 
afirmat în permanență ca un factor

constructiv, cu un rol esențial in 
procesul de înnoire a societății spa
niole. în lupta pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru prosperi
tatea și progresul țării de care a 
fost și este organic legat, pentru in
dependență națională și pace.

Așa cum a arătat secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Santiago 
Carrillo, în repetate rinduri. inclusiv 
în cele mai recente declarații, comu
niștii spanioli se identifică întru totul 
cu idealurile care animă poporul 
spaniol, consacrîndu-se cu trup și 
suflet ideilor generoase ale binelui 
patriei, libertății sale, democra
ției, progresului, suveranității na
ționale. Tocmai de aceea, se poate 
spune cu deplin temei că punerea în 
libertate a tovarășului Santiago 
Carrillo va servi evoluțiilor pozitive 
în Spania, îndreptățind speranța că 
acestea se vor consolida și accentua, 
că se vor crea toate condițiile ne
cesare pentru participarea activă, 
neîngrădită, a comuniștilor și, în ge
neral, a tuturor forțelor progresiste 
la eforturile poporului spaniol pentru 
democrație, bunăstare și pace. De 
altfel, în același sens pozitiv se în
scrie și măsura guvernului spa
niol — anunțată la citeva ore 
după eliberarea tovarășului San

tiago Carrillo — privind desființarea 
Tribunalului ordinii publice — in
strument anacronic de represiune 
antidemocratică, moștenit de la 
vechiul regim.

Se cuvine, totodată, subliniat 
că măsura eliberării conducăto
rilor comuniști arestați răspunde 
nu numai voinței și interese
lor nemijlocite ale poporului spa
niol, ci și dezideratelor genera
le ale destinderii, spiritului do
cumentelor adoptate la Conferința 
general-europeană de la Helsinki, ce
rințelor de securitate, pace și colabo
rare pe continentul'nostru și în în
treaga lume.

Salutind eliberarea tovarășului 
Santiago Carrillo și a celorlalți mi
litanți ai P.C. din Spania, opinia pu
blică din țara noastră își exprimă 
totodată convingerea că ea va fi ur
mată de asigurarea condițiilor unei 
depline exercitări a libertăților civice 
și politice pentru secretarul general 
al P.C.S. și pentru toți militanții co
muniști, de legalizarea Partidului Co
munist din Spania, pentru participa
rea sa liberă, activă și nestînjenită la 
procesul de instaurare a unui regim 
nou. democratic în Spania, pentru 
deplina înfăptuire a idealurilor po
porului spaniol, de progres, pace și 
largă colaborare internațională.

DAKAR 30 (Agerpres). — La Dakar 
au luat sfîrșit lucrările Congresului 
extraordinar al Uniunii Progresiste 
Senegaleze. partid de guvernămînt. 
Participanții la congres au hotărît 
schimbarea denumirii Uniunii Pro
gresiste Senegaleze in Partidul So
cialist Senegalez. Secretar general al 
partidului a fost ales Leopold Sedar 
Senghor, președintele Republicii Se
negal. La sfirșitul congresului, par
ticipanții au adoptat o serie de re

zoluții privind politica internă și 
externă a partidului socialist.

★
Delegații Ia Congresul extraordinar 

al Partidului Socialist Senegalez 
l-au desemnat, în cadrul ședinței de 
încheiere a lucrărilor, pe președin
tele Leopold Sedar Senghor candidat 
în alegerile prezidențiale programate 
pentru luna februarie 1978 — trans
mite agenția M.A.P.

ORIENTUL APROPIAT
• Declarațiile președintelui Anwar El Sadat ® Convorbiri 
libiano-libaneze • Măsuri pentru strîngerea armamentului greu 

în Liban

Declarația tovarășului Santiago Carrillo
MADRID 30 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută telefonic. îndată 
după eliberarea sa pe cauțiune, Co
mitetului francez de informație și 
solidaritate cu Spania, Santiago 
Carrillo, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, a subli
niat că va continua lupta pentru de
cretarea unei amnistii generale în 
tară — informează agenția France 
Presse. Această amnistie — a preci
zat Santiago Carrillo — reprezintă 
„o condiție esențială pentru instau
rarea păcii civile și a democrației în 
Spania". „în momentul eliberării 
mele, toate gîndurile mi se îndreaptă 
spre deținuții politici care continuă 
să rămînă în închisori" — a spus se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Spania.

în încheiere, Santiago Carrillo a 
mulțumit tuturor celor care, în Spa
nia și în întreaga lume, s-au mobi
lizat pentru obținerea eliberării sale 
și a celorlalți șapte conducători ai 
Partidului Comunist din Spania.

★
Marcelino Camacho, membru al 

Comitetului Executiv al P.C. din 
Spania,. lider al Comisiilor muncito
rești, a declarat că eliberarea frun
tașilor comuniști reprezintă ..o vic
torie a reconcilierii tuturor spanio
lilor, o victorie a democrației". „Este 
vorba — a subliniat Marcelino Ca
macho — de o nouă etapă în lupta 
noastră pentru cucerirea libertății. 
Este vorba, fără îndoială, de primul 
pas spre legalizarea partidului co
munist. La viitoarele alegeri vom fi 
prezenți in toate circumscripțiile".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Dizolvarea Tribunalului ordinii publice
Tribunalul ordinii publice — creat 

în perioada franehistă — a fost di
zolvat joi seara, printr-o decizie a

guvernului spaniol, informează a- 
genția France Presse, care citează 
surse oficiale din Madrid.

într-un interviu acordat cotidianu
lui „Washington Post", președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, se decla
ră favorabil creării unei legături in
stituționale între Iordania și un stat 
palestinean, care să cuprindă malul 
de vest al Iordanului și zona Gaza. 
Natura acestei legături, a indicat 
președintele Egiptului, ar putea fi 
o confederație sau orice formulă cu 
care ar'fi de acord cele două părți. 
Șeful statului egiptean a cerut, tot
odată, retragerea imediată a Israelu
lui din teritoriile ocupate în 1967. 
Președintele Anwar El Sadat pro
pune, pe de altă parte, participarea 
Libanului la Conferința de pace de 
la Geneva.

★
în timpul vizitei oficiale efectuate 

în Libia, primul ministru al Libanu
lui, Selim AI-Hoss, a conferit cu pre
ședintele acestei țări, Moamer El-Ged- 
dafi, și cu premierul Abdel Salam 
Jalloud. înainte de plecare, premie
rul libanez a declarat ziariștilor că în 
centrul convorbirilor purtate cu con
ducătorii libieni s-au aflat probleme 
legate de reconstrucția Libanului.

★
După cum transmite agenția France 

Presse, partidele musulmane libane
ze au remis forțelor arabe de descu
rajare lista privind armamentul greu 
pe care îl posedă și au indicat două 
locuri pentru adunarea acestuia.

Reprezentanții acestor partide, care 
au avut miercuri seara o întîlnire cu 
Nabil Koraytem, adjunct al coman
dantului forțelor arabe de descura
jare, au desemnat ca locuri pentru 
predarea armamentului greu Palatul 
Mansour din Beiteddine și sediul 
jandarmeriei din Aramoun. în aceste

regiuni există două importante punc
te de control ale forțelor arabe da 
descurajare.

Pe de altă parte, potrivit cotidia
nului „Al Bayrak", rezistența palesti- 
neană a hotărît, la rîndul său, să 
stringă echipamentul greu pe care 11 
posedă într-un cartier mărginaș al 
orașului Saida, din sudul Libanului.

în ce privește cealaltă grupare, 
printre care și Falangele libaneze, a- 
cestea afirmă că ar fi predat deja co- 
mandantului-șef al armatei libaneze, 
generalul Hanna Said, vehiculele 
militare și armamentul greu.

★
O conferință arabă a experților 

economici și financiari va avea loc în 
martie, anul viitor. în emiratul Abu 
Dhabi pentru a discuta adoptarea unui 
plan comun de exploatare rațională a 
resurselor financiare. Agenda de lu
cru include, de asemenea, modul în 
care fondurile arabe pot să ajute la 
dezvoltarea economiilor statelor lor.

★
Președintele Franței, Valery dis

card d’Estaing, va întreprinde o vi
zită oficială în Arabia Saudită, în 
perioada 23—26 ianuarie 1977, anunță 
un comunicat al Palatului Elysee.

★
Liga Arabă a pregătit un document 

de lucru pentru convorbirile ce ur
mează să aibă loc la Tunis începînd 
de la 10 februarie 1977 cu reprezen
tanți ai Pieței comune. în cadrul așa- 
numitului dialog arabo—(vest) euro
pean. într-o declarație făcută Ia se
diul din Cairo al Ligii Arabe, secre
tarul general al organizației. Mahmud 
Riad, a declarat că documentul vi
zează continuarea acestui dialog in 
domeniile politic și economic.

Timpul probabil pentru luna ianuarie
în cursul lunii ianuarie, potrivit maxime vor oscila între minus 5

prognozei Institutului meteorologic, 
in cea mai mare parte a țării tem
peraturile medii vor oscila în jurul 
valorilor normale. Vor cădea preci
pitații sub formă de ninsoare mai 
ales în jumătatea de nord a țării, iar 
în cea de sud sub formă de ploaie 
și burniță.

între 1 și 10 ianuarie, vremea va 
fi în general închisă, cu cerul mai 
mult acoperit, și vor cădea precipi
tații atît sub formă de ninsoare, cît 
și de lapoviță. în unele zile se vor 
produce cețuri frecvente, mai ales 
dimineața și seara. Vîntul va predo
mina din sud-est și est cu viteze de 
25—30 km pe oră. iar în intervale 
scurte va atinge și 50 km pe oră. 
Spre sfirșitul decadei, vîntul va su
fla din nord-vest cu viteze de 25—30 
km pe oră. în primele zile, tempe
raturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 12 și minus 2 grade, mai 
coborîte in estul Transilvaniei, apoi 
între minus 8 și plus 2 grade, iar 
spre sfirșitul decadei vor coborî și 
sub minus 12 grade. Temperaturile

plus 5 grade.
între 11 și 20 ianuarie, vremea va 

fi relativ rece și va ninge slab. Vîn
tul va sufla din nord-vest cu viteze 
de 15—30 km pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
14 și minus 4 grade, mai coborîte în 
depresiunile din estul Transilvaniei 
și mai ridicate în a doua jumătate a 
intervalului. Temperaturile maxime 
vor oscila între minus 4 și plus
6 grade. Se va produce ceață locală 
dimineața și seara.

în ultima decadă vremea va fi re
lativ caldă, îndeosebi spre sfirșitul 
intervalului, iar cerul mai mult no- 
ros. Precipitațiile vor fi atît sub for
mă de ninsoare, cît și sub formă de 
lapoviță, ploaie și burniță. Vîntul va 
sufla din sud-est și est cu. viteze de 
20—30 km pe oră. iar în ultimele zile 
— din nord-vest cu 15—25 km pe oră. 
Temperaturile minime vor oscila 
între minus 12 și minus 2 grade, mai 
ridicate spre sfirșitul lunii, iar cele 
maxime intre minus 3 și plus
7 grade. (Agerpres)

tv
VINERI, 31 IANUARIE 1976

21,00 Telejurnal.
21.15 Cintece și jocuri populare.
Intre 21.30 si 5.30 PROGRAM SPECIAL 

DE REVELION.

SÎMBATA, 1 IANUARIE 1977

10,00 LA MULTI ANI, COPII !
10,45 Desene animate pentru copii.
11.10 ASTĂZI ANUL SE-NNOIEȘTE.
12.10 Gînduri pentru Noul An.
12.20 PREMIERE ’77.
13.00 ALBUM DISTRACTIV.
15.15 ANUL SPORTIV 1976 (V).
16.15 DE CE NU CADE SOARELE ?
16.30 CUBA AZI.
17,00 Dacă doriți să revedeți... (Selec- 

țiuni din programul de Revelion).
18,00 COLEGI DE GENERAȚIE.
18.20 Meridianele operetei.
18.50 REPUBLICA ÎN ANUL XXX. în

semnări de scriitor.
19.05 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi.
19.30 TELEJURNAL.
19.50 Gînduri de Anul Nou.
20.10 Film serial : Columbo.
21.35 Dacă doriți să revedeți... (Selec- 

țiuni din programul de Revelion).
23.00 TELEJURNAL.
23.10 Șlagăre dansante.
23.35 Cintece de petrecere.

DUMINICA, 2 IANUARIE 1977
PROGRAMUL I

10,00 Ce frumoasă-i țara mea ! Program 
de cîntece oferit de corul de copii 
al Radioteleviziunii.

10,15 Film serial pentru copii : Blîndul 
Ben.

10.40 VIAȚA SATULUI.
11.30 CONCERTUL DE ANUL NOU 

SUSȚINUT DE FILARMONICA 
DIN VIENA.

12.30 DE STRAJA PATRIEI.
13.00 ALBUM DUMINICAL.
15.25 ANUL SPORTIV 1976 (VI).
16.25 Frumuseți montane.
16.50 Dacă doriți să revedeți... (Selec- 

tiuni din programul de Revelion).
17.40 TEMELII DE ȚARĂ NOUA : Med

gidia.
18.00 MOȘ GEft^LA — CINEFIL.
19,00 Micul ecran pentru cei mici.
19.20 1001 de seri.
19.30 TELEJURNAL.
19.50 SEMNE BUNE ANUL ARE — Re

portaj TV.
20.20 Film artistic : FILIERA ITALIA

NA.
21.50 Dacă doriți să revedeți... (Selec- 

țiuni din programul de Revelion).
22.40 TELEJURNAL.
22.50 Vedete internaționale : Shirley 

Bassey, Maria Farah, Iordanka 
Hristova, Mia Martini.
PROGRAMUL II

20.20 Seară de operetă.
21.50 Bucureștiul — în imagini de iarnă. 
22,00 Film serial : „Columbo"' (reluare).

TIRANA

Sesiunea Adunării 
Populare

A fost adoptată noua Consti
tuție care prevede schimba
rea denumirii statului în Re
publica Populară Socialistă 

Albania
TIRANA 30 (Agerpres). — La Ti

rana s-au încheiat lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a celei de-a VIII-a 
legislaturi a Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania. Or
ganul. legislativ suprem a a- 
doptat în unanimitate noua Con
stituție a .tării, cel de-al șaselea 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei și culturii pe perioada 1976— 
1980. planul și bugetul de stat pe 
anul 1977.

Noua Constituție, a subliniat, în 
cuvintarea sa în cadrul Adunării 
Populare, Enver Hodja, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, reflectă în formă sintetică 
realitatea socialistă a țării și ten
dința evoluției sale. Ea este expresia 
fidelă a liniei pe care a urmat-o 
partidul in dezvoltarea revoluției so
cialiste neîntrerupte și in edificarea 
socialismului.

Legea fundamentală prevede 
schimbarea denumirii țării în Re
publica Populară Socialistă Albania.

LIBIA
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agențiile de presă transmit:

Numărul următor al ziarului 
va apărea luni, 3 ianuarie 1977

Proiect privind instaurarea 
regimului puterii populare

Președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Republica 
Arabă . Libiană, Moamer El-Geddafi, 
a propus ca. de la 1 ianuarie pină 
la sfirșitul lunii decembrie 1977, să 
fie supus dezbaterii întregului popor 
proiectul privind instaurarea regi
mului puterii populare în Republica 
Arabă Libiană. Hotărirea definitivă 
în această problemă va fi adoptată 
de Consiliul Popu/a^ Suprem, care 
va fi convocat în sesiune eițtraordi-

* nară in luna martie.'

Partidul Comunist Domi
nican (E-C.D.) și-a anunțat hotă- 
rîrea de a participa Ia alegerile ge
nerale convocate pentru mai 1978 — 
informează agenția Prensa Latina. 
Decizia a fost adoptată de cea de-a 
treia Conferință națională a partidu
lui. la care au participat delegați din 
întreaga țară. Reuniunea a decis, de 
asemenea, ca. în viitor, conducătorii 
și militanții P.C.D. să facă noi efor
turi pentru cucerirea dreptului la or
ganizarea de conferințe și reuniuni 
publice.

Recolta de cereale obți
nută de R. P. Chineză anul 
acesta reprezintă un nivel record; ea 
marchează, în același timp, al 15-lea an 
consecutiv de recolte bune înregistra
te de agricultura țării, informează a- 
genția China Nouă. Producția de za
hăr, cînepă și\iută, tutun și de go
goși de mătase a depășit nivelul de 
anul trecut. De asemenea, au fost 
consemnate succese însemnate în do
meniile forestier, al creșterii anima
lelor. pescuitului și în sectoarele de 
prelucrare aparținînd acestor ramuri 
ale economiei naționale. Majoritatea 
provinciilor, municipalităților și re
giunilor autonome au depășit recol
ta de cereale de anul trecut. In pro
vinciile Shantung și Anwhei, de pil
dă, nivelul recoltei de cereale de anul 
acesta a fost cu 10 la sută superior 
celui din 1975.

Evoluția economică. In 
1976, nivelul de creștere economică a 
fost în R.F.G. de 5,5 la sută — echi
valent cu cel înregistrat anul tre
cut — se arată într-un raport dat 
publicității de guvernul federal de la 
Bonn. în ce privește rata inflației, 
aceasta a atins 4,5 la sută, față de 
5,9 la sută în 1975. Utilizarea forței 
de muncă e considerată ca „nesatis
făcătoare", 943 700 persoane (4,1 la 
sută din totalul forței de muncă) fi
ind înregistrate ca șomeri la oficiile 
de plasare, în cursul lunii noiembrie.

Dezbateri parlamentare, 
în cadrul dezbaterilor care au avut 
loc în Knesset (Parlamentul israelian) 
asupra propunerilor vizind „arbitra
jul obligatoriu" în cazul grevelor de
clanșate de către salariații publici, 
guvernul de tranziție prezidat de 
Yitzhak Rabin a suferit o înfringere 
— prima după demisia cabinetului, 
intervenită la 19 decembrie. Legisla

ția guvernamentală în acest domeniu 
a fost respinsă. Deputății au adoptat 
patru proiecte legislative prezentate 
de opoziție, care recomandă adop
tarea unor măsuri ferme pentru re
primarea acțiunilor greviste.

Adunarea Poporului a 
R A Egipt a aPr°bat declarația 
politică a guvernului, condus de pri
mul ministru Mamdouh Salem.

Solidaritate. într o declarație 
dată publicității la Praga, secretaria
tul general al Organizației Interna
ționale a Ziariștilor (O.I.Z.), exprimă 
solidaritatea cu ziariștii închiși și tor
turați in Uruguay și cere eliberarea 
lor imediată, încetarea oricăror re
presiuni împotriva presei democrate.

Inundații. Ploile torențiale care

Un protocol asupra schimbu
rilor comerciale și de plăți pentru 
anul 1977 a fost semnat la Tirana
între guvernele R. P. Albania și 
R.P.D. Coreene.

au căzut în ultimele zile în regiunile 
de junglă din sud-vestul Braziliei au 
provocat revărsarea apelor fluviului 
Parana. Inundațiile au provocat 
moartea a șase persoane, alți 2 000 de 
locuitori din zonele afectate fiind 
obligați să-și părăsească locuințele.

cinema
VINERI, 31 DECEMBRIE 1976, SÎM- 
BĂTA, 1 IANUARIE, DUMINICA, 
2 IANUARIE 1977

• Serenadă pentru etajul XII : 
SCALA — 11.30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30. EFORIE — 9,15: 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15: 13,30; 16: 18,15; 20,30.
•> Program de vacanță : SCALA 
— 9,45.
• 100 de zile după copilărie: VIC
TORIA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20,1?.
• Alice nu mai locuiește aici :
FESTIVAL — 9: 11,15: 13,30; 16;
18.15: 20.30. FAVORIT — 11,30;
13,45: 16: 18,15; 20.30.

Program de vacanță : FESTI
VAL — 9.15.
• Roșcovanul : CAPITOL - 9.30;
11.45: 13.45: 16; 18.15: 20.30. AURO
RA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18:

20.15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
© Program de vacanță : FLAMU
RA — 9.

O fereastră spre cer : LUCEA
FĂRUL — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.15: 20.30.
• Columna : CENTRAL — 9,30;
12,30; 16; 19,15.
• Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13,30: 16: 18.15; 20,30.
& Cei patru mușchetari : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Povestea dragostei : CASA 
FILMULUI — 10; 12: 14: 16; 18.
• Trei zile și trei nopți : CASA
FILMULUI — 10: 12: 14; 16: 18:
20, GLORIA — 11,15: 13.30: 16; 18.15;
20.30, VOLGA — 9: 11,15; 13.30;
15,45: 18; 20.15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30.
• Program de vacanță : GLORIA 
— 9.
& Pisicile aristocrate : DOINA — 
9.30; 11.15; 13; 14.45: 16,30; 18.15; 
20.
O Program de desene animate : 
DOINA — 9,30: 11,15.

• Facerea lumii : TIMPURI NOI
— 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.

Program de vacanță : TIMPURI 
NOI — 9.
• 31 dec. Pantoful cenușăresei —
11.45. Un musafir de pomină — 
14; 16,15, Noaptea iguanei — 18,30, 
1 ian. Un musafir de pomină — 
9,45; 11,45, Duminică la New York
— 14, Pantoful cenușăresei — 16,15, 
8l/2 (ambele serii) — 18.30, 2 ian. 
Duminică la New York — 9,45;
11.45, Felix și Otilia (ambele serii)
— 18.30 : CINEMATECA (sala
Union). '
© Mereu alături de tine : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
e* A treia încercare : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Frățiorul : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30:
e Bunicul și doi delincvenți mi
nori : BUCEGI — 16; 18: 20.
& Pămînt natal : GRIVIȚA —- 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MIO
RIȚA — 9; 11,30; 14: 16,30; 19,
© Dosarul Gericarov : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
O Fiecare moare singur : BU-

ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
e* Premiera : GIULEȘTI — 15,30; 
17,45; 20. VIITORUL — 16; 18; 20.
• întoarcerea marelui blond : U- 
NIREA — 15,30; 17.45; 20.
• Osînda : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
tr Luptătorul din New Orleans î 
LIRA — 15,30: 18; 20,15.
• Apașii : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• întoarcerea panterei roz : CO- 
TROCENI — 12; 14.30: 17; 19,30.
& Program de vacanță : COTRO- 
CENI — 9,30.
• Haiducii Iul Șaptecai : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15.
«r Ei au luptat pentru patrie : 
MUNCA — 15,45; 19.
• Pe veci al tău : PACEA — 15,30; 
17,45;. 20.
• Lumină pe coline ; FLACARA 
— 16; 18; 20.

Călărețul cu eșarfă albă: CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Oameni respectabili : POPU
LAR — 15,45; 18; 20.
• Tănase Scatiu : COSMOS — 
15,30; 19.

Buget. Cortesurile spaniole 
(parlamentul) au adoptat bugetul pe 
anul 1977, care însumează 967,5 mili
arde de pesetas, sumă ce depășește 
cu 19.4 la sută volumul bugetului 
precedent. în cadrul dezbaterilor, 
ministrul spaniol al finanțelor, E- 
duardo Carriles, a prezentat un ta
blou al situației economice a Spa
niei : creșterea costului vieții în anul 
ce se incheie cu 20 la sută și a de
ficitului balanței comerciale, care se 
ridică la aproape 4 miliarde dolari ; 
rata șomajului a atins 4 la sută din 
totalul populației active.

Funcția de președinte al 
Republicii Trinidad-Tobago 
a fost preluată de Ellis Clarke pen
tru un mandat de cinci ani — infor
mează agenția France Presse. reluînd 
o relatare a postului de radio local. 
Desemnarea lui Ellis Clarke pentru 
acest mandat a fost propusă Cole
giului electoral, format din deputatl 
și senatori., de către premierul Eric 
Williams, liderul Mișcării Naționale 
a Poporului, partid de guvernămînt.

Restructurare. AgGn'ia eti°- 
piană de presă a difuzat o procla
mație prin care este anunțată o 
restructurare a Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, organul 
suprem al țării.

Populația Polonieiva fi în 
1977 de 34 500 000 de locuitori, cu 
360 000 mai mulți decît la începutul 
anului 1976, anunță agenția P.A.P. 
Ca număr al populației, R. P. Po
lonă se plasează pe locul al 7-lea în 
Europa și pe locul al 23-lea în lume.

La încheierea unei re
uniuni 8 viitoarei sale echipe mi
nisteriale. desfășurată la St. Simons 
Island (statul Georgia), Jimmy Car
ter, președintele ales al S.U.A., a a- 
nunțat că șefii de departamente din 
administrația democrată, care va fi 
instalată la Casa Albă la 20 ianua
rie, vor constitui grupuri de lucru 
însărcinate cu examinarea probleme
lor economice, interne, energetice și 
privind securitatea națională. Cu a- 
celași prilej, relatează agenția Asso
ciated Press, viitorul președinte a 
reafirmat intenția sa de a realiza e- 
conomii de 5—7 miliarde dolari din 
bugetul militar, prin ameliorarea 
eficacității Pentagonului.

Cartierul General 81 unită- 
ților Armatei Populare Chineze de E- 
liberare de pe frontul Fukien a anun
țat că. în semn de bunăvoință, pentru 
a oferi compatrioților chinezi, precum 
și ofițerilor și soldaților forțelor Go- 
mindanului de pe insulele Quemoy, 
Tatan, Erhatan și altele, posibilitatea 
de a se bucura de sărbătorile Anului 
nou împreună cu poporul întregii țări, 
a primit ordinul de a suspenda fini
rile de artilerie în zilele de 31 de
cembrie 1976 și 1 ianuarie 1977 — 
informează agenția China Nouă.

Compoziția noului gu
vern al Insulei Mauritius, 
format cu două zile înainte de o coa
liție a Partidului laburist și Parti
dului Social-Democrat, a fost anun
țată joi. Seewoosagur Ramgoolam 
este din nou prim-ministru, cumu- 
lînd in același timp și funcțiile de 
ministru de interne și ministru al in
formațiilor și comunicațiilor, iar mi
nistrul de externe este în continuare 
Harold Walter. Reamintim că cele 
două partide ale coaliției guverna
mentale împart între ele numai 32 
din cele 62 de mandate ale parla
mentului, deoarece restul de 30 de 
mandate au fost obținute de Miș
carea Militantă Mauritiană, partid 
nereprezentat pină la ultimele ale
geri în Adunarea legislativă.

La Cairo 8 sosit Joshua 
Nkomo, președintele Uniunii Poporu
lui African — Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
și lider al aripii interne a Consi
liului Național African (A.N.C.).

AnChotC. ^ntr‘° declarație fă
cută în fața membrilor grupului 
parlamentar al Partidului Dreptății, 
primul ministru, Suleyman Demirel, 
a precizat că guvernul de coaliție pe 
care îl conduce — format din repre
zentanții a patru partide politice — 
nu are interesul să înăbușe scanda
lul provocat în Turcia de plățile ile
gale efectuate de compania ameri
cană constructoare de avioane „Lock
heed". El a precizat că două anchete 
— una întreprinsă de reprezentanți 
ai organelor judiciare și alta de un 
comitet parlamentar — se desfășoa
ră paralel și independent una de 
cealaltă, pentru determinarea impli
cațiilor scandalului „Lockheed" în 
Turcia.

In Ecuador8 fost dată ,n PX* 
ploatare Rafinăria de stat Esmeral- 
das. întreprinderea, care utilizează 
personal în exclusivitate ecuadorian, 
constituie cel mai important proiect 
industrial național din ultima pe
rioadă.

i

«r Expediția dispărută : ARTA — 
13: 16; 19.
• Trei scrisori secrete î VITAN — 
16; 18; 20.
• Jurnalul unui director de școa
lă : RAHOVA — 16; 18; 20.
tr Sclava iubirii : PROGRESUL — 
16; 18; 20.

teatre
VINERI, 31 DECEMBRIE 1976

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19.
ar Opera Română : Seară vieneză 
~ 19-
• Teatrul de operetă : Văduva ve
selă — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și... zeilig șor — 19.30.
tr Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 10.

Ninsori abundente în Polonia
Ca urmare a ninsorilor abundente, care au început să cadă în Polonia 

de la 25 decembrie, și a intensificării vîntului, care a viscolit zăpada, căi 
ferate și șosele au devenit impracticabile — relatează agenția P.A.P. în 
prezent, mai ales în regiunile nordice ale țării, 8 000 km de drumuri locale 
sint blocate, mai multe localități neavînd comunicații cu centrele administra
tive. Pe unele șosele, înălțimea troienelor de zăpadă a atins 3 metri. La 29 
decembrie, ninsorile au început să se restrîngă ca arie. Au fost luate măsuri 
pentru deszăpezirea drumurilor.

SÎMBATA, 1 IANUARIE 1977

• Teatrul Național București (sala
mare) : Căsătoria — 19, (sala
mică) : Cazul Enăchescu — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
& Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădi
na Icoanei) : Titanic vals — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
© Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30, (la sala din 
pasajul Majestic) ; Măsură pentru 
măsură — 19,30.
& Teatrul evreiesc de stat: Evrei
ca din Toledo — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : E 
nemaipomenit — 19,30.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 16; 19,30, (în 
Aleea Circului) : „Luna Park-Pa- 
ris“ — între orele 10—21.

DUMINICA, 2 IANUARIE 1977

tr Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 10; 
15, Căsătoria — 20, (sala mică) : 
Valiza cu fluturi — 10, Zoo — 15, 
Viața unei femei — 19.30, (sala 
Atelier) : Capul — 11, Destine — 
17.
• Opera Română : Răpirea din 
Serai — 11, Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Contesa Maritza —
19.30.
«r Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Plicul — 19.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Joc de pisici — 10, O scrisoare 
pierdută — 15, Pelicanul — 19,30, 
(sala Grădina Icoanei) : Puterea 
și Adevărul — 10, Noile suferințe 
ale tînărului „W“ — 15, Poezie și 
muzică — 19.30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 10,30, Viața e ca 
un vagon ? — 15, Vara trecută la 
Ciulimsk — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,

Nu am încredere în bărbați — 15, 
(sala Studio) : Carambol — 10,30, 
Gaițele — 15,30, Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Scufița Roșie 
— 10, întîmplări mai mult sau 
mai puțin ridicole — Cehov — 16, 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30, 
(la sala din pasajul Majestic) : 
Zamolxe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 11 ; Lozul cel mare — 
19,30.
& Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 11; 19.30, (sala Victoria): 
E nemaipomenit — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10, Sfîrlă Năzdrăvanul — 
17.
Cr Teatrul ,.Țăndărică" (sala Vic
toria) : Efcfănțelul curios — 11, 
(sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 11.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 10; 16; 19,30,
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