
PROLIT ARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VĂ! 0 delegație de partid si de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
va face o vizită oficială de prietenie

în Republica Populară Polonă
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în perioada 17—20 mai a.c., o de
legație de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

blicii Socialiste România, va face o 
vizită oficială de prietenie în Po
lonia, la invitația tovarășului 
Edward Gierek, a Comitetului

Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Polone.
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în ambianța de caldă și trainică prietenie,

cle stimă și înțelegere, caracteristică relațiilor

româno-egiptene, a continuat ieri

----------------------------- A apărut în broșură: ------------------------------

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
prezentată la sesiunea solemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări 
Naționale și activului central de partid și de stat consacrată 

sărbătoririi centenarului proclamării Independenței 
de stat a României

— 9 mai 1977 — editura politica

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT 

Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu

Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, 
Giulio Andreotti, va face o vizită oficială

în Republica Socialistă România
La Invitația președintelui Republi

cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănescu, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, Giulio An

dreotti, va face o vizită oficială 
in tara noastră, în perioada 25—27 
mai a.c.

Președintele Consiliului de Miniștri 
italian va fi însoțit de ministrul afa
cerilor externe. Arnaldo Forlani.

cu președintele Mohammed Anwar El Sadat
Joi, 12 mai, la Palatul Kubeh au 

avut loc convorbiri oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt. Moham
med Anwar El Sadat.

Cu acest prilej, cei doi președinți 
s-au informat asupra unor aspecte 
principale ale construcției interne în 
țările respective, au procedat la o a- 
naliză cuprinzătoare a stadiului ac
tual și a perspectivelor relațiilor ro
mâno-egiptene și au avut, totodată, 
un larg schimb de vederi privind im
portante probleme ale actualității in
ternaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohammed Anwar El Sadat și-au 
exprimat deplina satisfacție pentru 
faptul că între țările și popoarele ro
mân și egiptean se adincesc continuu 
raporturile prietenești, de stimă și 
încredere, se dezvoltă neîncetat co
laborarea în toate domeniile de acti
vitate — politic, ' economic, tehnico- 
științific, cultural — se înfăptuiesc cu 
succes înțelegerile stabilite cu ocazia 
precedentelor întîlniri, de la Bucu
rești și Cairo. A fost reafirmată vo
ința comună de a se acționa și in 
viitor în direcția amplificării și apro
fundării cooperării româno-egiptene, 
a realizării în condiții tot mai bune 
a proiectelor comune convenite. S-a 
subliniat că extinderea permanentă a 
colaborării dintre România și Egipt 
corespunde in cel mai înalt grad in
tereselor și progresului ambelor țări 
și popoare, slujește cauzei generale a 
păcii și înțelegerii între națiuni.

In cadrul schimbului de vederi pri
vind evoluția , vieții internaționale, 
președinții Nicolae Ceaușescu si Mo
hammed Anwar El Sadat au acor
dat o atentie deosebită situației din. 
Orientul Mijlociu, subîlniind că reali
zarea unei păci drepte și trainice în 
zonă trebuie să se bazeze pe retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
pe rezolvarea problemei poporului 
palestinean, în conformitate ou aspi
rațiile sale legitime — inclusiv prin 
crearea unui stat palestinean liber și 
independent — pe garantarea suve
ranității și independentei tuturor sta
telor din această regiune.

Cei doi președinți au relevat ne
cesitatea sporirii rolului Organizației 
Națiunilor Unite în reglementarea, pe

Președintele Nicolae Ceaușescu a primit 
pe primul ministru al guvernului, Mamdouh Salem

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a pri
mit. joi dimineața, la reședința sa 
oficială de la Palatul Kubeh. din 
Cairo, pe Mamdouh Salem, prim-

cale politică, a situației din Orientul 
Mijlociu și s-au pronunțat pentru re
luarea Conferinței de la Geneva cu 
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi asupra unor aspec
te ale situației de pe continentul afri
can. evidentiindu-se necesitatea uni
tății popoarelor africane si a soluțio

ministru al Guvernului Republicii 
Arabe Egipt.

Au fost abordate probleme privind 
relațiile de prietenie și colaborare 
româno-egiptene pe diverse planuri, 

nării problemelor deschise pe cale 
pașnică. evitîndu-se confruntările, 
ceea ce ar corespunde intereselor 
tuturor popoarelor acestui continent, 
intereselor generale ale păcii.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohammed Anwar El Sadat au re
afirmat dorința României și Egiptu
lui de a conlucra strîns pe arena 
vieții internaționale, de a sprijini 
activ. în spiritul solidarității, lupta 

precum și unele probleme ale vieții 
internaționale. îndeosebi referitoare 
la Orientul Mijlociu și Africa.

Discuțiile au decurs într-o atmo
sferă cordială, prietenească. 

popoarelor pentru lichidarea politi
cii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste. pentru independentă și 
suveranitate, pentru dreptul tuturor 
națiunilor de a fi libere și stâpine 
pe destinele lor și pe bogățiile na
ționale și a-și făuri o viată așa cum 
doresc, fără nici un amestec din a- 
fară.

A fost reînnoită, totodată, hotărîrea 
celor două țări de a contribui la so

Convorbiri oficiale
După întilnirea pe care au avut-o 

în cursul dimineții, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohammed Anwar El 
Sadat au continuat dialogul în pre
zența persoanelor oficiale române și 
egiptene.

Din partea română au participat : 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe. Vasile Pun- 
gan. șeful grupului de consilieri ai 
președintelui republicii. Ion Florescu. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. Ion Cumpănașu. directo
rul general al Agenției Române de 
Presă — Agerpres. Petru Burlacu, 
ambasadorul României la Cairo.

Din partea egipteană au luat parte : 
Mohammed Husni Mubarak, vicepre
ședinte al republicii. Mamdouh Sa
lem. prim-ministru. Hafez Ghanem, 
viceprim-ministru. Ismail Fahmi. vice
prim-ministru și ministru al aface
rilor externe, Hassan Kamel, șeful

Dineu in onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei
Joi seara, președintele Mohammed 

Anwar El Sadat și doamna Gihane 
Sadat au oferit la Palatul Tahara 
un dineu intim în onoarea președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Au participat vicepreședintele Re- 

Relatări
ÎN PAGINA A III-A :

asupra altor momente
ale vizitei

1975

luționarea problemelor complexe ale 
contemporaneității. îți spiritul echi
tății. justiției și păcii, in interesul 
tuturor popoarelor, la democratizarea 
relațiilor internaționale, la statorni
cirea unui climat de destindere și 
securitate și instaurarea unei noi or
dini economice și politice mondiale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

cabinetului președintelui, Abdel Mo- 
neim El-Sawi. ministrul fnformatiilor, 
Saad Afra. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. Hassan Dawood. 
ambasadorul R. A. Egipt la București.

în cadrul convorbirilor, cei doi pre
ședinți au reafirmat satisfacția pentru 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
discuțiilor purtate. exprimîndu-se 
voința de a se conferi dimensiuni și 
mai largi schimburilor reciproc avan
tajoase și îndeosebi acțiunilor de coo
perare în diferite domenii importante 
pentru construcția economică din cele 
două țări.

Trecîndu-se în revistă principalele 
aspecte ale vieții internaționale, s-a 
relevat similitudinea punctelor de ve
dere asupra modalităților de soluțio
nare a problemelor Orientului Mijlo
ciu și ale Africii, asupra căilor de 
întărire a păcii și colaborării în lume.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie și deplină 
înțelegere.

Elena Ceaușescu
publicii Arabe Egipt, Husni Mu
barak. și primul ministru al guver
nului egiptean. Mamdouh Salem, cu 
soțiile.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, de caldă 
prietenie.

IOTUL PENTRU CREȘTEREA 
MAI RĂPIRĂ

A PROPUCTIVITĂTil MUNCII!
Aceasta este principala cale a creării resurselor 
necesare pentru aplicarea măsurilor de ridicare 
a nivelului de trai adoptate de Comitetul Politic 

Executiv al C. C. al P, C. R.
Ilustrare pregnantă a politicii par

tidului nostru de ridicare permanen
tă a bunăstării întregului popor, de 
creare a unor condiții tot mai bune 
de viată tuturor cetățenilor patriei 
noastre. măsurile de creștere mai 
accentuată a nivelului de trai al 
populației in cincinalul 1976—1980, 
prevăzute de programele adoptate re
cent de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R, — parte integrantă din 
programul general stabilit de Con
gresul al XI-lea — constituie un nou 
și puternic imbold in activitatea 
creatoare a tuturor oamenilor mun
cii, consacrată înfăptuirii planului pe 
acest an și pe întregul cincinal în 
vederea accelerării progresului eco
nomic și social al tării.

Aceste ample programe de crește
re a nivelului de trai al întregului 
popor își au izvorul in marile posi
bilități și resurse de progres ale e- 
conomiei noastre socialiste, pentru a 
căror punere în valoare trebuie să 
acționăm cu toții, cu și mai multă 
hotărîre și perseverență. în acest 
sens, un loc central în ansamblul 
preocupărilor trebuie să-1 ocupe spo
rirea în ritm mai rapid a productivi
tății muncii, pirghie principală de 
creștere a venitului național și, pe 
această bază, a bunăstării poporului.

Sporirea mai rapidă a productivi
tății și eficientei muncii sociale con
stituie factorul hotărîtor al creșterii 
venitului național. în primul rînd, pe 
această cale se asigură sporuri im
portante de producție fără investiții 
suplimentare. Altfel spus, același vo
lum de muncă socială se concretizea
ză într-o cantitate mai mare de bu
nuri materiale. Calculele arătă că in 
industrie. PRIN CREȘTEREA SU
PLIMENTARA ÎN ACEST AN A 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU 
2—3 PROCENTE, SE ASIGURĂ UN 
SPOR DE PRODUCȚIE DE CIRCA 
12 MILIARDE LEI. Este de subli
niat, în al doilea rînd, că cu 
cit se asigură sporuri mai mari 
de producție pe seama creșterii 
productivității muncii, cu atît cresc 
mai rapid produsul social și venitul 
national, creîndu-se, în acest fel, re
surse tot mai mari pentru dezvolta

PRODUCTIVITATEA 
MUNCII ÎN 
INDUSTRIE

PREVEDERI 
ACTUALE

-in procente -

rea economiei naționale, pentru ridi
carea nivelului de trai al întregului 
popor, reflectate cu putere și de mă
surile recente privind majorarea su
plimentară a retribuțiilor oamenilor 
muncii.

Există însă și un alt argument care 
pledează pentru creșterea mai rapidă 
a productivității muncii : corelația 
strinsă dintre aceasta și majorarea 
suplimentară a retribuțiilor oameni
lor muncii. Este vorba de o corela
ție economică fundamentală — și a- 
nume : in permanență, in economia 
noastră ritmul de creștere a produc
tivității muncii trebuie să devanseze 
ritmul de sporire a retribuției, pen
tru că numai astfel se asigură creș
terea eficientei economice și a ve
nitului national. Cu alte cuvinte, 
pentru creșterea mai susținută a re
tribuțiilor este necesar să asigurăm, 
înainte de toate, o solidă temelie e- 
conomică, un plus de randament in 
munca noastră de zi cu zi, adică 
sporirea productivității muncii in
tr-un ritm mai înalt decit prevede 
planul cincinal. Este o cerință obiec
tivă care iși găsește concretizarea in 
creșterea productivității muncii ir 
industrie, la nivelul anului 1980, fați 
de anul 1975, cu 55,1 la sută, fați 
de 50,7 la sută cit a fost prevăzut ir 
pianul cincinal, în sporurile sub 
stanțiale de productivitate ce ur 
mează să fie înregistrate și în cele 
lalte sectoare ale economiei națio 
nale.

Concluzia este limpede : majorare 
suplimentară a retribuțiilor oameni 
lor muncii trebuie să aibă drept sv 
port solid realizarea unor ritmuri st 
perioare de creștere a productivităț 
muncii în toate ramurile producti 
materiale. După cum se știe, în ace 
an. conducerea partidului a iniți. 
desfășurarea unei acțiuni ample 
temeinic organizate — începînd de 
ministere și pînă Ia nivelul fiecăr 
unități — pentru identificarea și v 
lorificarea, pe bază de programe co 
crete de măsuri, a resurselor de ere 
tere suplimentară a productivită 
muncii, atît în anul 1977. cit și în pt
(Continuare in pag. a Ii-a)
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Drum bun!
Nici unul din călătorii aflați 

!n autobuz la ora aceea nu bă
nuia cu ce emoții se îndrepta 
spre autogara din Baia Mare 
omul care se afla la volan. 
Numai în clipa in care a intrat 
tn autogară, călătorii au fost 
martorii unei manifestări im
presionante : în jurul șoferului 
s-au adunat o mulțime de co
legi in uniforme albastre, cu 
Însemnele transportului în co
mun. Șoferul Petru Pavai venise 
din ultima lui cursă la volanul 
autobuzului. Timp de aproape 
patru decenii, Petru Pavai a 
fost șofer pe autobuz, mereu cu 
grija de a nu întîrzia, de a-i 
aduce pe oameni pe la casele și 
rosturile lor, de a nu încălca 
niciodată nici o regulă de circu
lație. Ieșind la pensie, el a pre
dat volanul unui tinăr — Aurel 
Chira — pregătit tot de el, în 
același spirit al grijii față de 
oameni, de securitatea vieții lor, 
adresindu-i,. emoționat, tradițio
nala urare a breslei : „Drum 
bun 1".
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Distrați 
sau...

Pionierul Nicolae Stanciu din 
clasa a III-a A, de la Școala ge
nerală nr. 2 din orașul Călan, 
județul Hunedoara, a găsit pe 
stradă un portmoneu cu o sumă 
mare de bani. Imediat, pionierul 
s-a dus și a predat portmoneul 
la miliție. La fel a procedat și 
C. Stan, angajat la întreprinde
rea „Victoria", din aceeași loca
litate. Găsind un aparat de ra
dio cu tranzistori tot pe... stradă, 
l-a predat la miliție in perfectă 
stare de... funcționare. Pe cînd 
și un televizor ?

Lăsind gluma la o parte, tre
buie'să spunem că nu de puține 
ori, cind organele de miliție pri
mesc de la cetățeni cinstiți dife
rite sume de bani, acte și obiec
te de tot felul, găsite pe stradă. 
In tren, in gări sau autogări, in 
piețe sau în localuri publice, 
este nevoie de multă osteneală 
pini cind sint depistați păgu
bașii, intrucit unii dintre ei nici 
măcar nu reclamă obiectele pier
dute. Că unii sint atît de „ui
tuci" sau „distrați" ne-o demon
strează și următorul fapt : deu
năzi, patru nuntași, cu o zi îna
inte de a începe nunta propriu- 
zisă, uitaseră pe o bancă o sa
coșă și, în sacoșă... rochia 
mireasă.

de

La
„Pustnicul" 
nu-i chiar
pustiu

între un lucrător de la postul 
de miliție din comuna Panteli- 
mon și numitul Nicolae 
a avut loc un dialog 
reproducem textual :

— Știți pentru ce 
aici, cetățene Voicu ?

— Eu știu ce știu, 
neavoastră ce știți 7

— Știm că e vorba 
ce nu vă aparținea.

— Acel „ceva“ se numește bi
cicletă. Văzindu-1 eu pe băieta- 
nul acela pedalînd de zor prin 
pădurea „Pustnicul", și cum in 
jur era tare pustiu, m-am gindit 
«ă-i țin de urit.

— Și i-ati luat bicicleta.
— Am vrut să mă plimb și eu 

nițel cu ea.
- Și 7
— Și pe urmă am uitat să i-o 

mai dau înapoi. Ce, asta 
cheamă, cum zice el, hoție 7

Nu el, legea !

din
vă

dar
de

Pe munte, 
„în pas 
forțat"

Voicu
care

aflat!
dum-
ceva

se

Expresia aparține cititorului 
lostru Octavian Constantinescu 
lin București, bd. 1 Mai. Elogi- 
nd intervenția „Salvamontului", 
ri de cite ori un drumeț se ac- 
identează sau se rătăcește pe 
ărările munților, el semnalează, 
i același timp, rolul deosebit 
e important al ghizilor in 
rcursii. „Intilnești pe cite un 
hid — ne scrie el — care poc
ește cu drumeții «in pas for- 
t» neglijind condiția fizică a 
:estora, ca și faptul că unii sint 
ai în vîrstă sau suferinzi. Ur
area : cite unul, doi, sau chiar 
ai multi rămin în urma grupu- 
i, fțind expuși, adeseori, la 
tcuri grave, lată de ce acum, 
id numărul excursioniștilor e 
t mai mare, se cuvine ca fie
re ghid să țină seama de par- 
ularitățile grupului pe care-l 
e in primire, astfel incit sd 
>d față de el aceeași grijă pe 
<-e o are un părinte de copilul 
i". Oportuni semnalare, 
•e 0 consemnăm ca atare.

pe
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titre două 
ractoare

I
•itimplare tragică petrecută 
complexul agricol din comu- 
Mirăcineni, județul Buzău, 
tractor urma să fie remorcat 
un altul. Pentru realizarea 
■orcării, tractorul in bund 
e de funcționare trebuia ma
st înspre înapoi. Din cauza 
r manevre inabile, mecani
cul agricol Ion Ttrcavu a 
prins fi strivit Intre cele 

i tractoare. Internat in stare 
la spital, cu toată inter- 

ia promptă a medicilor, el 
mai putut fi salvat, lăsind 
irmd-i trei copii...

I
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iubrlcd realizata de 
‘etre POPA
u sprijinul corespondenților 
Scinteii"

I
J

întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște — reputată unitate 
industrială, avînd un colectiv cu o 
puternică tradiție muncitorească — a 
întîmpinat cu bune rezultate eveni
mentul glorios al centenarului Inde
pendenței de stat a României, care 
a galvanizat conștiințele, a dat un 
impuls și mai viu întrecerii socialis
te. Semnificative în acest sens sint 
realizarea, pe primele 4 luni ale a- 
nului. a unei producții suplimentare 
in valoare de peste 10.5 milioane lei, 
depășirea planului Ia export. înde
plinirea indicelui de creștere a pro
ductivității muncii in proporție de 
100,2 ia sută, introducerea in fabri
cație a unor noi tipuri de produse.

în ambianta sărbătorească a intîm- 
Pînării centenarului, angajatii între
prinderii au luat cunoștință de con
ținutul proiectelor de program pri
vind noile măsuri de creștere, supli
mentară fată de prevederile planului 
cincinal, a nivelului de trai al celor 
ce muncesc de la orașe și sate. Se 
poate spune că aceste măsuri au 
fost salutate cu o deosebită însufle
țire și satisfacție de întregul colec
tiv care, pe bună dreptate, și ase
menea tuturor oamenilor muncii din 
tara noastră, vede în ele o nouă și 
deosebit de elocventă expresie a 
umanismului politicii partidului, a 
preocupării secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și a Întregii conduceri de 
partid pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață ale celor ce 
muncesc, o nouă mărturie a faptului 
că intreaga politică a partidului, pre
cum si intreaga dezvoltare economi- 
co-socială a tării au ca obiectiv pri
mordial omul.

Așa cum este și firesc, organizația 
de partid din întreprindere a acor
dat de la bun început atenția cu
venită acestor măsuri de excepțio
nală însemnătate. Deși își concen
trase o parte a forțelor diferitelor 
probleme legate direct de centenarul 
Independenței — prezentarea de ex
puneri, organizarea unor expoziții, 
participarea mai multor formații ar
tistice la festivitatea din cadrul mu
nicipiului — comitetul de partid a 
schițat un plan de acțiune avînd două 
obiective fundamentale: o largă 
popularizare si o temeinică explicare 
a măsurilor și, concomitent, clarifica
rea și precizarea sarcinilor ce revin 
colectivului în lumina acestor docu
mente.

Ca o idee maioră s-a înscris 
preocuparea ca fiecare din cate
goriile angajaților să înțeleagă cu

claritate avantajele ce Ie vor reveni 
prin aplicarea noilor măsuri — prin 
majorarea retribuției reale, sporirea 
alocațiilor pentru copii, creșterea a- 
jutoarelor acordate familiilor cu 
mulți copii, etc. Totodată, s-a subli
niat însemnătatea efortului făcut de 
stat — în condițiile cind realizăm 
un volum deosebit de investiții, 
pirghia hotărîtoare a progresului 
rapid — și. mai mult, In condițiile 
cînd economia noastră națională a 
fost, după cum se știe, afectată de 
urmările seismului de la 4 martie.

Organizația de partid și-a mobi

discuții cu muncitorii. în toate sec
țiile au fost afișate ziarele cu docu
mentele respective, a fost actualizată 
propaganda vizuală.

Considerînd aceste acțiuni ca avînd 
doar un caracter inițial, comitetul de 
partid din întreprindere și organiza
țiile de partid subordonate își pro
pun. în continuare, activități mai di
versificate si aprofundate. Ni se pare, 
de pildă, interesantă si demnă de re
levat ideea unor întîlniri distinct 
organizate în acest scop ale mem
brilor comitetelor și ai birouri
lor organizațiilor de bază, ale pro-

explicațiile vor fi incluse în progra
mele pregătite de cele cinci brigăzi 
artistice ; va fi editată o foaie volan
tă, iar un viitor film al cineclubului 
a și fbst intitulat sugestiv : „Prin 
munca noastră — spre prosperitatea 
societății și bunăstarea fiecăruia din
tre noi".

în mod justificat, organizația de 
partid, subliniind importanta cîștigu- 
rilor suplimentare, rolul lor ca sti
muli materiali pentru îmbunătățirea 
continuă a activității productive, ur
mărește, totodată, cu deosebită aten
ție acțiunea asupra conștiinței oame

® Obiective primordiale in munca politică și organizatorică: explicarea 

și popularizarea amplă a prevederilor, mobilizarea energică a întregului 

colectiv • „A răspunde grijii partidului prin grija pentru perfecționarea 

procesului de producție" este nu numai o necesitate economică, ci și 

o chestiune de conștiință revoluționară, de etică muncitorească

lizat in acest scop toate pirghiile 
muncii politice de masă, toate instru
mentele sale de acțiune. Au fost 
publicate o ediție specială a gazetei 
de perete centrale, precum si articole 
speciale la cele 10 gazete de perete 
din secții. Materialele explicative sint 
clare și concrete : astfel, primele cal
cule arată că sporirea fondului de 
retribuție pe întreprindere va repre
zenta lunar — începind de la 1 au
gust 1977 — o creștere de peste 
3 100 000 Iei. ceea ce înseamnă că, 
anual, angajaților li se repartizează 
In plus un fond de retribuție în va
loare de 37 700 000 lei. Conform mă
surilor adoptate, creșterea medie a 
retribuției pe întreprindere va fi de 
17.7 la sută. Calculată la retribuția 
medie realizată pe angajat, aceasta 
se va ridica la un spor de peste 350 
lei lunar, diferențiat în funcție de 
categoria de încadrare. Asemenea 
cifre si calcule, ca si. în general, con
ținutul principalelor măsuri sint pre
zentate in cadrul celor trei emisiuni 
zilnice ale stației de radioamplifi
care. fiind totodată dezbătute de că
tre membrii activului de partid in

Intreprinderea 
de utilaj petrolier 

Tîrgoviște
pagandistilor cu muncitorii — în pau
ze. la club, după terminarea progra
mului de muncă. De asemenea, aceea 
a invitării unor economiști si juriști 
pentru consultații si răspunsuri la în
trebări pe marginea documentelor 
spre a se explica amănunțit în ce 
constau sporurile substanțiale de re
tribuție și cum se aplică ele diferi
telor categorii de muncitori din în
treprindere. cit si cuprinsul celorlalte 
prevederi.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid a fost antrenat în această ac
țiune și consiliul de educație poli
tică și cultură socialistă din între
prindere : noile măsuri, calculele și

nilor muncii, pentru dezvoltarea ati
tudinii înaintate față de muncă. 
Practic, mijloacele muncii politico- 
educative urmăresc să sublinieze că 
este o datorie de conștiință revolu
ționară. o chestiune de etică munci
torească, o îndatorire de onoare a 
fiecărui om ai muncii să răspundă 
grijii partidului printr-o preocupare 
sporită față de perfecționarea proce
sului productiv. în acest sens, se are 
în vedere realizarea de noi progrese 
în ceea ce privește formarea unei 
gîndiri economice înaintate, îneît fie
care să înțeleagă că aceste fonduri 
suplimentare de retribuție — care 
însumează circa 35 miliarde lei — nu 
cad din cer, nu sint o ofrandă, ci 
necesită importante resurse mate
riale la a căror formare sint chemate 
să-și aducă contribuția toate colecti
vele ; cu alte cuvinte, ele provin și 
pot proveni numai și numai din 
munca proprie a oamenilor.

S-au făcut, în acest sens, un șir 
de calcule semnificative. De pildă, 
s-a arătat că sporirea cu numai un 
procent a productivității muncii va 
conduce la obținerea în întreprindere

a unei producții suplimentare lunare 
de peste 1 500 000 lei. Un asemenea 
rezultat este, desigur, condiționat de 
o mai bună folosire a capacităților 
de producție, a timpului de lucru. 
De aceea, se subliniază in aceeași 
măsură însemnătatea întăririi disci
plinei. a gospodăririi judicioase a re
surselor materiale. La fel. reducerea 
cu 1 la sută a consumului lunar de 
energie electrică, de pildă. poate 
conduce Ia realizarea unei producții 
de piese prelucrate în valoare de 
peste 4 milioane lei.

Concomitent cu acțiunile din sfera 
muncii politico-educative, organiza
ția de partid își propune, de aseme
nea. un program de măsuri de or
din economico-organizatoric. pentru 
identificarea și valorificarea de noi 
rezerve ale sporirii productivității, 
creșterii și îmbunătățirii calității 
producției. reducerii cheltuielilor, 
gospodăririi mai chibzuite a valori
lor materiale și financiare. întreprin
derea tîrgovișteană de utilaj petro
lier își conjugă, astfel, eforturile cu 
ale tuturor unităților economice pen
tru ca. prin îndeplinirea riguroasă a 
sarcinilor acestui an hotărîtor al 
cincinalului, să se asigure temelia 
trainică a înfăptuirii tuturor măsu
rilor stabilite de partid, acoperirea 
alocațiilor suplimentare repartizate 
majorării veniturilor, creării de noi 
resurse destinate ridicării nivelului 
de trai al populației.

Practic sint prevăzute, chiar pen
tru săptămînile imediat următoare, 
elaborarea unor studii sl efectuarea 
de analize privind creșterea indice
lui de utilizare a mașinilor și uti
lajelor. introducerea de noi tehnolo
gii, gospodărirea mai bună a mate
riilor prime, materialelor, energiei și 
combustibilului, realizarea sarcinilor 
de investiții. De altfel, asemenea 
preocupări se regăsesc și în tematica 
pe care și-au propus-o cele 36 orga
nizații de bază pentru viitoarele lor 
adunări generale.

„Vom răspunde cu cinste — ne Spu
nea lăcătușul Traian Neacșu. secre
tarul organizației de bază din secția 
montaj — vibrantei chemări ce ne-a 
fost adresată tuturor de secretarul 
general al partidului cu prilejul săr
bătoririi centenarului Independenței 
— de a munci fără- preget pentru 
înaintarea fermă a patriei noastre 
pe calea prosperității materiale și 
spirituale". Un angajament comunist, 
pe care întregul colectiv și-l însu
șește și este hotărît să-1 respecte.

Marla BABOIAN

Totul pentru 
creșterea mai rapidă 

a productivității 
muncii!

(Urmare din pag. I)
spectiva întregului cincinal. Sinteti- 
zînd concluziile desprinse din aceas
tă vastă acțiune desfășurată sub di
recta îndrumare a organelor locale 
de partid, in acest an programele de 
măsuri stabilite prevăd majorarea — 
peste plan — a productivității mun
cii cu circa 3 la sută în Industrie șl 
5 la sută In construcții-montaj.

Esențial este ca rezultatele obținu
te în acest domeniu de numeroase 
colective din industrie și de pe șan
tiere să fie amplificate in continua
re, ca Identificarea și valorificarea a 
noi resurse de creștere a productivi
tății muncii să devină o acțiune per
manentă a fiecărui colectiv, a tutu
ror organizațiilor de partid. Cit pri
vește direcțiile fundamentale de ac
țiune, ele au fost clar definite de 
conducerea partidului : promovarea 
susținută a progresului tehnic, prin 
extinderea mecanizării și automati
zării proceselor de producție, a teh
nologiilor avansate ; organizarea ști
ințifică a producției și a muncii in 
fiecare întreprindere și la fiecare loc 
de muncă ; trecerea în mai mare mă
sură a personalului auxiliar în ac
tivitatea direct productivă, in scopul 
folosirii mai eficiente a forței de 
muncă ; perfecționarea necontenită a 
pregătirii cadrelor. Mai sintetic spus, 
creșterea suplimentară a productivi
tății muncii depinde, prioritar, de 
accelerarea introducerii progresului 
tehnic, de ridicarea calificării oame
nilor muncii, de organizarea științi
fică a producției.

Cu toții sîntem interesați în spo
rirea mai rapidă a productivității 
muncii șociale, intrucit pe această 
bază se asigură creșterea mai sus
ținută a venitului național și deci 
resursele necesare înfăptuirii pro
gramelor adoptate de partid în ve
derea creșterii bunăstării întregului 
popor. Stă pe deplin în puterea 
noastră șl trebuie să facem totul 
pentru ca, prin aplicarea rigu
roasă a măsurilor și soluțiilor stabi
lite, prin ’ valorificarea intensă a re
surselor și posibilităților de care dis
punem, să asigurăm creșterea supli
mentară a productivității muncii, în
făptuirea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor economice pe anul în 
curs și pe întregul cincinal. Iar în u- 
nirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii. în stimularea inițiativei și 
capacității lor creatoare pentru înde
plinirea acestor importante sarcini, 
un rol esențial revine organelor și 
organizațiilor de partid, comuniștilor 
din fiecare unitate economică.

O ECUAȚIE DE LARGĂ VALABILITATE
______________3_____________________ _________________________

înnoirea continuă a produselor
plus calitate superioară = export eficient

„înnoirea continuă + calitate 
superioară a produselor “ export e- 
fitient". Aceasta este „formula" suc
cesului în realizarea sarcinilor de ex
port desprinsă din experiența colec
tivului de la „Tricotex" din Satu 
Mare în anii — nu prea multi de 
altfel — care au trecut de la înfiin
țarea întreprinderii. Dovada : cea 
mai mare parte din producție se ex
portă.

Diversificarea sistematică a produ
selor este primul termen al formu
lei... Șl cel mai important, ne-au a- 
sigurat interlocutorii.

— în fabricație se află permanent 
200—250 modele de tricotaje — a pre
cizat tovarășul Viorel Toader. direc
torul întreprinderii. în acest an. 
bunăoară, vom fabrica peste 400 de 
modele. Dar. vă rugăm să notati. nici
odată nu repetăm un model fabricat 
odată ce comanda s-a executat. Este 
o cerință esențială a pieței pe care 
trebuie să o respecte orice producă
tor dacă dorește să-și vindă marfa 
in condiții avantajoase. Posibilitatea 
de a innoi continuu fabricația ne-am 
asigurat-o. în primul rînd. utilizind 
cu mult curaj noi tipuri de materii 
prime asimilate in producția internă.

— Secția de creație este, dacă mă 
pot exprima astfel, „o creație" a co
lectivului întreprinderii — a tinut să 
adauge tehniciană Molnar Olga, 
șefa secției. în mod constant sint 
promovate in acest sector de con
cepție cele mai talentate și mal har
nice lucrătoare. Esențial este faptul 
că. atunci cind lucrează la conce
perea unui model nou. membrele 
secției de creație se- consultă adesea 
cu fostele colege de muncă din pro
ducție. Apoi, după ce modelul a fost 
acceptat și comandat de beneficiari, 
acordă asistentă tehnică in producție 
pentru asimilarea în cele mai bune 
condiții a tehnologiei de fabricație.

Concomitent cu diversificarea, în
tregul colectiv este stăruitor preocu
pat de realizarea de produse cu im 
înalt nivel calitativ.

— „Controlul primei bucăți" este 
o măsură organizatorică de certă 
utilitate in domeniul calității — ne-a 
spus controloarea de calitate Marioa- 
ra Mureșan. De fapt, controlind prima 
bucată care iese de ne fluxul tehno
logic. în cele mai mici amănunte și 
sub toate aspectele : dimensiuni, 
aspect-tuseu. eventuale defecțiuni în 
țesătură, densitatea firelor, greu
tatea produsului, putem aduce la 
timp corecturile necesare în fazele 
respective de producție. Reușim ast
fel să rezolvăm de la bun început 
două probleme deosebit de impor
tante : calitatea și consumul de ma
terii prime și materiale, 
fel. în întreprindere există o grupă 
specială de controlori de calitate, 
condusă de muncitorul specialist 
Betuker Iosif, care se ocupă exclu
siv de găsirea unor soluții pentru re
ducerea consumurilor încă în faza 
controlului primei bucăți.

Aveam să aflăm că, nu de mult, la 
o comandă de 36 000 pulovere s-au 
economisit 2.5 tone de materii pri
me în urma aplicării unor măsuri 
tehnologice care au vizat încadrarea 
consumului cît mai aproape de limi
tele minime admise de beneficiari. 
Iată deci că între consum și cali
tate se poate realiza o corelație ju
dicioasă. în legătură cu acest aspect, 
tovarășa Maria Erdei ne-a prezentat 
o altă metodă utilizată cu succes de 
controlorii de calitate: „Dacă se gă
sește un defect cit de mic la contro
lul final, acesta se discută imediat, 
fără nici o procedură birocratică, 
cu muncitoarea care a greșit și 
se iau pe loc măsuri, astfel incit 
eroarea să fie îndreptată din mers 
și să nu mai apară produse execu
tate necorespunzător". Bineînțeles,

aceasta nu... scutește produsul cu 
defecte de a-și ocupa locul cuvenit 
la „vitrina calității", însoțit de nu
mele muncitoarei care l-a executat. 
Aceasta are un important rol edu
cativ, duce Ia creșterea răspun
derii personale pentru realizarea 
de produse fără cusur, la dez
voltarea unei puternice opinii de

Dln experiența 
întreprinderii 

„Tricotex** 
din Satu Mare

masă tn favoarea înaltei calități 
a produselor. Iar problema calității 
este abordată cu aceeași seriozitate 
și exigență, indiferent dacă produsele 
sint destinate exportului sau pieței 
interne.

Este de relevat și sistemul de or
ganizare a producției, care urmă
rește. deopotrivă, realizarea produ
selor in mod ritmic și la un înalt 
nivel calitativ. La „Tricotex". liniile 
de fabricație specializate sint orga
nizate după principiul complexității 
fiecărei comenzi. Astfel, la Drima linie 
de fabricație — pe care se realizează 
produse mai simple — lucrează noii 
angajați sau muncitorii cu o califi
care mai redusă, iar Ia cea de-a patra 
linie — unde se produc cele mai 
complicate si pretențioase sortimen
te — cei mai buni lucrători. Avan
tajele unei asemenea organizări :

• asimilarea in fabricație a noilor
produse, in special a celor complexe, 
se realizează mult mai rapid ; ,

• calitatea producției este garan
tată, intrucit produsele sint fabri
cate de lucrători cu o calificare co
respunzătoare ;

• trecerea de Ia o linie de fabri
cație la alta constituie un puternic 
stimulent de ridicare a calificării ;

o la liniile de fabricație unde 
lucrează muncitoare cu o calificare 
mai redusă, asistenta tehnică este 
asigurată de mai multi maiștri, pre
cum și de instructori, care ajută Ia 
însușirea operațiilor mai dificile. 
Totodată, controlul interfazic se des
fășoară mai intens.

în acest an s-au luat citeva noi 
măsuri tehnice și organizatorice im
portante, între care reamplasarea 
utilajelor în sectoarele de tricotat, 
asigurîndu-se eliberarea unui spațiu 
pe care se pot monta încă 60 de ma
șini ; tricotarea simultană pe aceeași 
mașină a două sau chiar trei bucăți 
de tricotaje etc. .

în final, am notat angajamentul 
formulat in numele colectivului de 
directorul Viorel Toader : „Vom rea
liza exemplar si în acest an sarci
nile de export". Proba acestor pre
ocupări : in patru luni din acest an 
s-au livrat — suplimentar — la export 
produse în valoare de 500 mii Iei va
lută, în condițiile in care sarcinile 
s-au majorat substanțial. Totodată, 
in primul trimestru, economiile rea
lizate prin reducerea peste prevederi 
a consumurilor materiale se ridică la 
aproape 4,7 milioane lei.

Corneliu CARLAN 
, Octav GRUMEZA

Unitate-etalon a industriei noastre constructoare de mașini. întreprinderea de mașini-unelte șl agregate din Bucu
rești șl-a cîștigat un larg prestigiu, în țarâ șl peste hotare, pentru înaltul nivel calitativ al produselor sale

Întreținerea culturilor
cere să se lucreze chiar și pe ploaie
ÎN JUDEȚUL ARAD: ® In ultimele trei zile au fost prășite 5000
hectare cu sfeclă de zahăr • Zilnic în cîmp peste 30000 de oameni

întinderi fertile acoperite de un 
verde intens, brăzdate în lung si in 
lat de mii de tractoare, urmate în
deaproape de sute de formații com
pacte de. cooperatori, aflati de acum 
Ia cea de-a doua prașilă a sfeclei de 
zahăr — aceasta este imaginea ce ti-o 
oferă imensele cimpii arădene. în 
ciuda unui val de ploi care și-a 
făcut apariția duminică seara, ne an
samblul județului, numai în ultimele 
trei zile au fost prășite 5 000 hec-

tare cu sfeclă de zahăr, iar în gră
dinile de legume lucrările de întreți
nere s-au aplicat pe alte 1500 hec
tare. Pretutindeni se lucrează, prac
tic. in „ferestrele" dintre ploi si chiar 
pe ploaie. S-a înregistrat o partici
pare in cîmp de aproape 30 000 
cooperatori. ceea ce reprezintă 
aproape 90 la sută din numărul 
cooperatorilor și mecanizatorilor care

a

De alt-

I I

Orașul Găești, așa cum nu-l știm
Tovarășul Mihai Constan

tin. secretar al comitetului 
orășenesc de partid din 
Găești, este un om atît de 
cunoscut in oraș, incit tot 
timpul cit merge De drum 
își scoate pălăria in tata 
oamenilor. în timp ce ne-a 
insotit de la primărie oină 
la întreprinderea de utilai 
chimic, cred că si-a des
coperit cabul de 200 de 
ori. Intre timp îmi vor
bea : „Uite, zice el, cum 
stau lucrurile la Găești. O- 
rașul este ceva mai mane 
decit o comună întinsă. Are 
14 000 de locuitori, dintre 
care, cu navetiști cu tot. 
10 000 sint angajați. A- 
vem 3 fabrici mari — de 
frigidere, de utilaie chimi
ce și de elemente de con
strucție. Mai avem..."

S-a Întrerupt la miilocui 
frazei, a dat mina cu Un 
om și. prezentlndu-1, a zis : 
„Este tovarășul Tătulescu, 
de meserie instalator, dar 
știi, meseriaș din ăla dună 
care le crapă măseaua di
rectorilor de întreprinderi. 
Hai să-i vedem casa, ca 
să-ti faci o idee".

Mergind pe drum, mi-am 
dat seama că. în cartierele 
mai mărginașe ale orașului, 
elementele urbane se mai 
„ingină" încă cu cele ru-

rale, cu unele edificii vechi 
ale comunei Găești. ale tîr- 
gusorului de ‘odinioară. 
Mergi printre case arătoase, 
noi și frumoase si iti apar 
in fată fără veste tere
nuri virane ticsite cu glugi 
de coceni. Dar iată-ne la o 
răscruce de drumuri, in 
fata unei raristi de brazi 
de unde, la doi nași, se 
vede un pilc de vile, so
lide si frumoase, asemănă
toare cu cele de la Si
naia și 
vara 
tita ardoare. Tovarășul se' 
cretar se 
mine să vadă dacă 
îndeajuns : ..Dacă 
te miri ca lumea, 
să știi că, să zicem 
30 de ani înainte.
trei case din acestea se a- 
flau în tot tîrgul : a unui 
negustor, a unui avocat si 
a altuia care nu mai știu 
ce era. Acum orașul este 
împînzit cu blocuri de lo
cuințe si cu asemenea vile. 
De regulă, 
le-au făctff".

— Spațiul locativ, spunea 
el mai tîrziu. a fost una 
din marile probleme care 
au stat în fata Drimăriei. 
Desigur, grosul muncitori
lor — 3 000— 4 000 de oameni 
— fac naveta între comu-

Predeal, pe care 
le căutăm cu a-

uită repede la 
mă mir 
vrei să 
trebuie 
asa. Cu 
numai

muncitorii si

nele învecinate si oraș. Fa
bricile aveau insă nevoie 
de meseriași bine calificați 
pe care nu i-am găsit decit 
la mare depărtare, de unde 
naveta era imposibilă. Asa 
că Găeștiul a devenit un 
oraș deschis. Cine a putut 
si-a cumpărat sau si-a fă
cut casă.

— Și cine n-a putut 7
— Păi, au primit, ca peste 

tot, case de la fabricile 
care i-au angajat. In ulti
mul timp s-au dat în folo
sință 29 de blocuri de lo
cuințe cu 1 100—1 200 de a- 
partamente. Ba nu. 31 de 
blocuri, că 2 sint ale fabri
cilor. făcute special pentru 
tineret. Ba nu. că încă două 
au fost contractate de mun
citori. Hai să vezi un bloc 
proprietate 
să-ți dai seama

Am sunat Ia 
tul proprietate 
unde locuiește 
Dinu de la 
„înfrățirea" din _______
Ne-a deschis un băietan slab 
și înalt ; iar în spatele lui 
se ascundea, parcă, o fată. 
Părea adolescentă. Am în
trebat perechea, nutin con- 
trariați : „Dv. sînteți pro
prietarii 7" „Da’ păi cum 7“ 
— răspunse băietanul.

Am intrat în hol. „Par-

personală, ca 
mai bine... 
abartamen- 

personală 
șoferul Ion 
cooperativa 

localitate

că sinteti doi copii", rise cu 
gura plină secretarul, dar 
deveni repede serios cînd. 
din casă apăru, legănin- 
du-se. ca un boboc de rată, 
un copil.

— N-am avut bani chiar 
deloc — zise Ion Dinu, răs- 
punzind parcă la o între
bare nepusă. Cînd ne-am 
căsătorit, eu abia învăța
sem meseria, iar soția la 
fel. Ne-am împrumutat insă 
de la stat cu 23 000 lei. A- 
cum plătim în rate restul 
de bani.

...tn Găești s-a construit 
mult, orășelul s-a indus
trializat. în fabricile lui lu
crează mii de oameni, in 
special foști țărani din sa
tele învecinate. Cum 
crează oamenii care
schimbat plugul pe mistrie? 
Spicuim din telegrama tri
misă de Conferința orga
nizației orășenești Găești 
a P.C.R. Comitetului Cen
tra! al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Vă 
raportăm că muncitorii ora
șului nostru au dat in 1978 
o producție suplimentară în 
valoare de 62 milioane de 
lei. mărfuri de cea mai 
bună calitate..."

lu- . 
au

Gîl. GRAURE

au încheiat angajamente pentru 
lucra în acord global.

Porniți în zorii zilei la drum 
intenția de a vedea la lucru cele 
formații mixte de mecanizatori 
cooperatori ce acționează pe 
consiliului intercooperatist 
la ieșirea din comuna Pecica a tre
buit să ne abatem din drum pentru 
a poposi citeva clipe pe una din 
tarlalele cooperativei agricole „Avîn- 
tul“, unde cei peste 200 de coo
peratori din ferma nr.' 1 se grăbeau 
să încheie cea de-a doua prașilă la 
sfecla de zahăr. Modul exemplar în 
care lucrau făcea dovada adevăratei 
răspunderi pentru recoltă. Intîlnirea 
cu hotarele Nădlacului ne-a scos in 
drum pe o parte un lan imens cu 
orz care în bătaia razelor de soare 
începe să prindă din culoarea auru
lui. iar pe altă parte un lan de 
fiorumb cu plante bine dezvoltate, 
nsoțitorul nostru, tovarășul Petre 

Mateescu. director cu producția ve
getală la direcția agricolă iudeteană. 
ne face cunoscut că ele aparțin 
cooperativei agricole ..Victoria" din 
Nădlac si că. potrivit angajamentului 
cooperatorilor de aici, pe aceste sole 
trebuie să se obțină anul acesta cel 
puțin 5 800 kg porumb si 4 000 kg orz 
la hectar.

Și aici lucrarea cea mai impor
tantă la ordinea zilei era rări tul si 
prășitul sfeclei. Pentru executarea ei 
erau mobilizați în cîmp peste 250 de 
cooperatori și mecanizatori, organi
zați în șapte- formații mixte. Echipele 
aflate de acum in al treilea an de 
funcționare acționează cu întregul 
efectiv. Experiențele făcute anul 
trecut pe lotul demonstrativ au do
vedit că la aceeași cantitate de În
grășăminte. la aceleași lucrări, numai 
pe seama sporirii densității de la 
80 000 plante la hectar la 100 000, pro
ducția a crescut cu 6 000—7 000 kg. 
Pornind de la constatare, planul pe 
acest an prevede o producție medie 
la hectar de 40 000 kg sfeclă de zahăr, 
iar pentru realizarea ei conducerea 
cooperativei a stabilit prin ordinul de 
lucru o densitate de cel nutin 10 
plante pe fiecare metru pătrat. Cei

CU
44 
si 

raza 
Nădlac.

7 șefi de echipă, chiar din moirientul 
recepției lucrărilor răspund pentru 
eventualele deficiențe. Cu aceeași 
înaltă exigență se lucra și în grădi
nile de legume, unde formațiile 
de cooperatori si mecanizatori exe
cutau cea de-a doua prașilă. întin
deau spalierii pentru susținerea plan
telor. La complexul de solarii. 80 de 
legumicultori, sub conducerea grădi
narilor Vasile Stroia. Andrei Mocos 
și Pavel Stasny făceau ultimele pre
gătiri pentru producția de tomate 
timpurii care cel tîrziu la 10 iunie 
trebuie să ajungă pe piață. începind 
cu 15 iunie vor fi livrate și tomatele 
timpurii din cimp. trecute de acum 
de stadiul înfloritului. Acesta este și 
argumentul pentru1 care chiar în plină 
perioadă de ploi la ferma legumicolă 
a cooperativelor din Nădlac toate 
aspersoarele funcționau din plin. La 
Șeitin. în ziua raidului lucrau în 
cimp la prășitul sfeclei de zahăr sau r 
în grădinile de legume peste 800 de 
oameni. Inginerul-șef al cooperativei, 
loan Cionca, și șeful fermei nr. 1 
Gheorghe Roman, erau pe una din 
tarlalele angajate a fi lucrate meca
nizat de către cei 40 de mecaniza
tori. Pe cele 600 hectare cu porumb 
și 100 hectare cu sfeclă de zahăr de
clarate „cîmp demonstrativ", meca
nizatorii și specialiștii s-au angajat 
să arate oamenilor ce puteri nebă
nuite ascunde pămîntul lor atunci 
cind este lucrat după regulile știin
ței moderne. Așa cum. de altfel, s-au 
angajat si cel 18 mecanizatori de la 
Peregu Mare, care scontează să ob
țină de pe cele 300 hectare o pro
ducție de 9 000 kg porumb boabe șl 
45 000 kg sfeclă de zahăr Ia hectar.

O imagine a forței umane si meca
nice cu care s-a acționat doar într-o 
singură zi. 10 mai. pe raza consiliului 
intercooperatist din Nădlac aveam 
să ne-o formăm la operativa de 
seară, care a înregistrat o participară 
de 2 500 cooperatori și 166 de meca
nizatori cu tractoare și cultivatoare, 
care au efectuat prasila mecanică și 
manuală la sfeclă ne 260 hectare, in 
timp ce 450 legumicultori au rapor
tat încheierea primelor două prașile 
pe intreaga suprafață cultivată cu 
tomate și rădăcinoase. Cu o viteză de 
lucru aproape de cea planificată ini
țial s-a lucrat și în unitățile agricole 
apartinind consiliilor intercooperatist* 
Pecica. Curtici. Sin tarta.

Iosif POP 
Constantin S1M1ON
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL VIZITEI ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Hărnicie și 
muncă rodnică 
în întrecerea 

socialistă

La Palatul Kubeh. din Cairo, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, joi dimineața, pe Mahmud Riad, 
secretar general al Ligii Arabe.

MEMBRII CONSUMI DE CONDUCERE
al Asociației de prietenie egipteano-română

Joi seara, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a întilnit cu membrii 
Consiliului de conducere al Asocia
ției de prietenie egipteano-română.

La întâlnire au participat Sayed 
Zaki. secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe, pre
ședinte al Asociației de prietenie e- 
gipteano-română ; dr. Galal Bekir, 
secretar al Comitetului U.S.A, al o- 
rasului Cairo, membru al Consiliului 
de conducere al asociației ; dr. Fa- 
ruk Hassan Garanah. președintele fi
lialei Alexandria a asociației, și alti 
membri ai Consiliului de conducere.

Au fost de față George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Puagan. șeful grupului de consilieri 
ai președintelui republicii. Mihai Pa- 
cepa. secretar de stat.

După ce a exprimat gratitudinea 
pentru întrevederea acordată. Sayed 
Zaki a făcut, in numele Consiliului 
de conducere, o prezentare a activi
tății Asociației de prietenie egiptea- 
no<-română. a proiectelor de dezvol

REPREZENTANȚI AI UNOR ORGANISME
ECONOMICE

Jo! după-amîază. președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. a primit pe vicepreședin
tele organismului pentru industriali
zare din R. A. Egipt. Ibrahim Shar- 
kas. și pe președintele Complexului 
de exploatare și preparare a fosfați- 
lor de la Hamrawein, Abul Enein.

Au fost prezenți George Macoves
cu. ministrul afacerilor externe. Va
sile Pungan. șeful grupului de consi
lieri ai președintelui republicii. Mihai 
Pacepa, secretar de stat.

PREȘEDINTELE BĂNCII „MISR“ ȘI Al BĂNCII
MIXTE EGIPTEANO-ROMÂNE

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
primit în cursul după-amiezii de joi 
pe Ahmed Fouad, președintele Băn
cii „MISR“ și președinte al Băncii 
mixte egipteano-române. împreună 
cu Mohamed Bahir. vicepreședinte și 
director general din partea egiptea
nă, și Gheorghe Iditoiu, vicepreședin

„Actuala vizită ton firmă că relațiile româno-egiptene 
sint bazate pe încredere reală și prietenie adevărată"

începută sub cele mai bune auspi
cii, vizita președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu este pe larg relatată în 
coloanele presei egiptene, care scoate 
în evidentă călduroasa primire făcută 
solilor poporului român, importanța 
noului dialog la nivel înalt pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, pentru întărirea 
păcii și colaborării internaționale.

Marile cotidiane „AL AHRAM", 
„AL AKHBAR", „AL GUMHURIA" și 
celelalte ziare consemnează pe pri
mele pagini momentul sosirii pe 
Aeroportul internațional Cairo, inse- 
rînd ample reportaje. însoțite de 
fotografii. „AL AKHBAR" include 
printre numeroasele imagini surprin
se pe peliculă o fotografie care în
fățișează atmosfera entuziastă cu 
care populația orașului Cairo i-a în- 
tîmpinat pe solii poporului român. 
„JOURNAL D’EGYPTE" publică ști

MAHMUD RIAD,
secretar general al Ligii Arabe

ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE 
acreditați la Cairo

într-o ambiantă de cordialitate și 
Înțelegere reciprocă, au fost discuta
te probleme cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu, la căile de solu
ționare prin mijloace politice a aces

tare în continuare a acestei activi
tăți. în vederea unei mai bune cu
noașteri și apropieri între cele două 
țări și popoare. El a arătat că po
porul egiptean nutrește admirație 
față de realizările de seamă ale po
porului român in dezvoltarea sa e- 
conomico-socială și dă o înaltă a- 
pfiȘfriete activității neobosite a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
promovarea în viata internațională a 
principiilor noi de relații între state, 
poziției sale consecvente în sprijinul 
cauzei poporului arab.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări membrilor Consiliu
lui de conducere pentru activitatea 
rodnică a Asociației de prietenie e- 
gipteano-română, care are o contri
buție importantă la strîngerea re
lațiilor prietenești dintre cele două 
țări și popoare. Șeful statului ro
mân s-a referit, în continuare, 
la convorbirile avute cu președintele 
Egiptului, pe care le-a apreciat ca 
fiind menite să ducă la intensifica
rea și mai puternică a raporturilor 
multilaterale .româno-egiptene, ca și

în cursul convorbirii au fost exa
minate unele aspecte ale cooperării 
în producție între România și Egipt 
și. în acest cadru, ale activității Com
plexului de la Hamrawein. realizat 
în comun de cele două țări — unu! 
dintre cele mai mari obiective indus
triale egiptene.

Reprezentanții părții* egiptene au 
exprimat satisfacția pentru buna 
conlucrare cu specialiștii români și 
au relevat rolul important- al Com

te și director general din partea ro
mână.

Au fost prezenți George Ma
covescu. ministrul afacerilor externe. 
Vasile Pungan. șeful grupului de 
consilieri ai președintelui republicii, 
și Mihai Pacepa. secretar de stat.

rile privind prima zi a vizitei sub 
titlul, pe întreaga pagină întîi, 
„Călduroasa primire făcută președin
telui Nicolae Ceaușescu".

Toate ziarele reproduc ouvîntările 
celor doi șefi de stat la. dineul oficial 
de miercuri ; sint subliniate acele 
părți care reafirmă dorința comună 
a României si Egiptului de, a conlu
cra spre binele ambelor părți, al pă
cii și înțelegerii internaționale.

Sub titlul „Puncte de vedere 
concordante între România si Egipt 
cu privire Ia reglementarea situației 
din Orientul Mijlociu", „LE PRO
GRES EGYPTIEN" publică relatări 
despre cele mai semnificative mo
mente ale vizitei. Același ziar inse
rează si articolul de fond „România 
și Egiptul", în care se spune printre 
altele : „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu are o importantă conside
rabilă. România fiind o tară cu care 
întreținem relații cordiale. Discuțiile 
pe care șeful statului român le va 

tei situații. In vederea instaurării 
unei păci drepte si trainice in zonă.

Au fost abordate, de asemenea, 
alte probleme ale vieții internațio
nale.

la lărgirea conlucrării pe tărim in
ternațional.

Președintele României a apreciat, 
in continuare, că există condiții bune 
pentru realizarea păcii in Orientul 
Mijlociu și și-a exprimat aprecierea 
față de eforturile depuse de Egipt 
in această direcție.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat Asociației de 
prietenie' egipteano-română urări de 
succes în activitatea sa viitoare, iar 
poporului egiptean realizări cît mai 
mari în dezvoltarea economică și so
cială. prosperitate și fericire.

Cu prilejul întilnirii, ziaristul Hamdi 
Fouad, autorul cărții „Ceaușescu, 
România și arabii", publicată la Cai
ro, a prezentat șefului statului ro
mân. în semn de omagiu, volumul 
dedicat personalității sale prodigioa
se, politicii constructive a țării noas
tre de dezvoltare continuă a rela
țiilor cu toate statele lumii și. în a- 
cest cadru, de extindere a relațiilor 
româno-egiptene. de reglementare pe 
căi politice a problemei Orientului 
Mijlociu.

plexului de Ia Hamrawein pentru e- 
conomia Egiptului, apreciind realiza
rea acestui obiectiv ca un exemplu de 
cooperare egală în drepturi si reci
proc avantajoasă. Totodată, ei a.u 
prezentat amănunte despre mersul 
construcției la ultima etapă a com1 
plexului, care se apropie de sfîrșit. 
în final producția anuală urmînd să 
fie de 600 mii tone concentrat de fos
fați.

Cu acest prilej au fost examinate 
unele aspecte ale cooperării econo
mice si financiare dintre cele două 
țări, exprimindu-se satisfacția pen
tru înființarea băncii mixte, chemată 
să stimuleze colaborarea dintre 
România și Egipt.

avea cu președintele Anwar EI Sadat 
vor aborda atît domeniul politic, cît 
și cel economic. Diverse proiecte in
dustriale egipteano-române sint în 
curs de execuție sau se află in stu
diu tehnic". O mare parte a artico
lului este consacrată realizărilor tării

Revista presei 
egiptene

noastre, evidențierii hotăririi cu care 
poporul român construiește societatea 
socialistă multilateral dezvoltată.

„Progresele realizate de România 
după cel de-al doilea război mondial 
sint considerabile — scrie ziarul. 
Dezvoltarea rapidă a economiei 
române demonstrează ce poate realiza 
un stat botărit să meargă înainte.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit. în cursul zilei de joi. la Pa
latul Kubeh. pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capitala Re
publicii Arabe Egipt.

Șefii misiunilor diplomatice au dat 
o înaltă apreciere politicii de pace și 
cooperare pe care România o promo

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat

Joi dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat Muzeul de Artă 
Islamică, unul dintre cele mai cunos
cute lăcașuri de cultură din capitala 
Egiptului. La vizită au participat 
doamna Djumen Ghanem, membră a 
misiunii speciale de onoare, precum 
și soțiile ambasadorului român la 
Cairo și a ambasadorului egiptean la 
București.

Muzeul, care a luat ființă la sfîr- 
șitul secolului trecut, oferă o imagine 

gratie unei politici realiste, sprijinită 
de un popor care vrea ca, prin munca 
sa, să-și făurească o viață mai bună.

în fruntea tării, președintele 
Nicolae Ceausescu constituie o pildă 
vie și aceasta stimulează toate ener
giile unei populații a cărei muncă a 
permis creșterea sensibilă, an de an, 
a producției naționale și. în conse
cință, a venitului national și indivi
dual. Primirea care a fost făcută 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
doamnei Elena Ceaușescu — arată, 
în încheiere, ziarul — demonstrează 
gradul relațiilor de prietenie pe care 
le întreținem cu poporul român re
prezentat prin conducătorul său".

Cotidianul „JOURNAL D’EGYPTE" 
publică. Ia rindul său. sub semnătura 
directorului publicației, un amplu ar
ticol, în care se arată, printre alte
le : „Actuala vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Egipt nu con
stituie o surpriză pentru observatorii 
care cunosc bine istoria relațiilor 

vează în relațiile cu țările arabe, cu 
toate .statele lumii și au relevat apor
tul ei important la întărirea destinde
rii și securității internaționale, a co
laborării și înțelegerii între națiuni. 
Ei au evocat. în context, bunele ra
porturi ale României cu țările lor și 
au exprimat dorința și hotărîrea de 

cuprinzătoare a artei laice și reli
gioase din Egipt și din alte țări isla
mice — incepind cu secolul al VII-lea 
și pînă în secolul al XIX-lea.

La intrare, tovarășa Elena 
Ceaușescu este salutată călduros de 
directoarea muzeului, care prezintă, 
în continuare, exponatele prețioase 
ale muzeului. Se vizitează diferitele 
secțiuni, care grupează obiecte de 
cult, de podoabă și de uz casnic din 
lemn, ceramică, fildeș, metale obiș

existente intre cele două țări. Româ
nia, ca și Egiptul, a dus in cursul 
existentei sale o luptă îndelungată 
pentru cucerirea independentei. Egip
tul și România practică o politică 
externă întemeiată pe relații pașnice 
de colaborare cu toate țările, fără 
deosebire de regim social. în această 
ordine de idei, România si Egiptul 
au reușit să stabilească relații de 
cooperare privilegiate, care n-au în
cetat să se dezvolte, oferind un mo
del de relații exemplare, bazate pe 
încredere reală și prietenie adevă
rată".

„EGYPTIAN GAZETTE" relatează, 
de asemenea, pe larg principalele 
momente ale vizitei,, sub titlul: 
„Sadat apreciază sprijinul României 
pentru cauza arabă".

La rindul lor. radioul și televiziu
nea egipteană au continuat să acor
de o atenție deosebită vizitei prin 
numeroase emisiuni in tot cursul 
zilei. 

a contribui la amplificarea și apro
fundarea acestor legături.

întreținindu-se cu șefii misiunilor 
diplomatice, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. le-a adresat salutul său 
călduros și i-a rugat să transmită cele 
mai bune urări șefilor de stat pe 
care îi reprezintă.

nuite și metale prețioase, mătase, 
precum și interesante colecții numis
matice și vechi tipărituri, exponate 
de mare valoare artistică si istorică. 
Tovarășa Elena Ceaușescu dă o înaltă 
apreciere exponatelor, mărturii grăi
toare ale civilizației înfloritoare a 
poporului egiptean, a celorlalte po
poare arabe.

In încheiere, gazdele mulțumesc 
în mod deosebit pentru cinstea făcută 
prin această vizită.

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
Joi. tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
vizitat. împreună cu Issa Chahine, 
ministrul egiptean al industriei și re
surselor miniere. Uzina de produse 
sodice El Mex (Alexandria), reali
zată și pusă în funcțiune în baza 
acordului între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt. 
Partea română a livrat, după cum 
se știe, proiectele, echipament.’ uti
laje și acordă asistentă tehnică a- 
cestui important obiectiv, ale cărui 
produse contribuie la dezvoltarea 
economiei egiptene.

★
Joi dimineața. George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, s-a în- 
tîlnit cu Ismail Fahmi. viceprim-mi
nistru și ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Egipt. A 
avut loc un schimb de păreri asu
pra unor aspecte ale relațiilor bila
terale. precum și ale vieții interna
ționale. îndeosebi problemele legate 
de situația din Orientul Mijlociu și 
de necesitatea lichidării subdezvoltă
rii în lume, subliniindu-se. în acest 
context. însemnătatea acțiunilor vi- 
zînd creșterea rolului țărilor în curs 
de dezvoltare în soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

Minerii își onorează 
angajamentele

Colectivele unităților miniere din 
județul Hunedoara au realizat, de la 
începutul anului si pină in prezent, o 
producție industrială suplimentară în 
valoare de aproape 95 milioane lei. 
Deosebit de valoroasă este contribu
ția colectivelor de la întreprinderea 
minieră Barza, de la unitățile din ca
drul Centralei cărbunelui Petroșani 
si Centralei minereurilor Deva. Prin 
folosirea cu randamente superioare a 
utilajelor moderne din dotare și or
ganizarea judicioasă a muncii în sub
teran.1 minerii din Valea Jiului au 
livrat, suplimentar în această perioa
dă o cantitate de cărbune cu care se 
pot produce peste 10 milioane kWh 
energie electrică. La rindul lor, bri
găzile de muncă de la minele Teliuc 
și Ghelar, din bazinul metalifer Po
iana Ruscăi. au pus la dispoziția fur- 
naliștilor hunedoreni mai mult de 
9 000 tone concentrat de fier peste 
prevederile planului. (Sabin Ionescu).

Economii de materii prime 
prin reproiectarea 

produselor
Colectivul Combinatului de prelu

crare a lemnului Arad acționează cu 
eficientă pentru reducerea consumu
rilor de materiale lemnoase pe fie
care produs. Pe baza aplicării meto
dei „analizei tehnice a valorii" la o 
serie de produse cu mare pondere in 
producția combinatului au fost re- 
dimensionate piesele dormitorului tip 
„Regence", asigurindu-se astfel, la 
nivelul producției acestui an. econo
misirea la fiecare mie de garnituri a 
peste 120 mc masă lemnoasă si a a- 
proape 2 200 mp de furnire. Cu bune 
rezultate s-a trecut la reproiectarea 
unor garnituri de dormitoare și su
fragerii stil clasic si la folosirea pe 
scară industrială a înlocuitorilor lem
nului.- înregistrindu-se pe aceste căi 
economii de materii prime cifrate la 
aproape 4,5 milioane lei.

Utilaje chimice 
livrate în avans

Angajamentul asumat de colecti
vul întreprinderii de utilaj tehnolo
gic din Buzău de a reduce terme
nele de fabricație a utilajelor desti
nate combinatelor petrochimice ests 
onorat cu răspundere. în primele pa
tru luni de aici s-au livrat suplimen
tar 159 tone utilaje chimice. Ests 
vorba de cuptoare de rafinării, vase 
sub presiune, compensatori lenticu
lari și altele expediate în avans com
binatelor petrochimice din Năvodari, 
Brazi și Borzești. Astfel, întreprin
derea din. Buzău, și-a, îndeplinit mei 
mult âe Șumătater dui ^angajamentul 
anual asumat in'întrecerea socialistă 
la producția globală. (Mihai Bâzu).

Tractorul cu încărcător 
hidraulic nr. 2 000

Concomitent cu terminarea pri
mului lot de 50 tractoare de 180 CP, 
la întreprinderea de tractoare ș; 
mașini agricole din Craiova a intrai 
pe fluxul de montaj cel de-a 
2 000-lea tractor cu încărcător hi
draulic — TIH-445, realizat aici d< 
la începerea fabricației. Succesul ar
ia bază preocuparea continuă a spe 
cialiști-lor de aici pentru mecaniza 
rea procesului de producție, ceea c 
a asigurat sporirea productivități 
muncii și a ritmului de monta; 
(Nicolae Băbălău).

Lansarea mineralierului 
„Botoșani" de 55 000 td 

îndeplinindu-și încă unul din anga
jamentele asumate în întrecerea s< 
cialistă. colectivul Șantierului n 
val din Constanța a lansat, in 
inte de termenul planificat, min 
ralierul „Botoșani", cea de-a șas 
navă de mare tonaj, cu o capacity 
de 55 000 tdw. La execuția minerali 
rului, care a părăsit docul, navaliș 
au înregistrat un nou record la op 
rațiile de construcții și montaj pi 
aplicarea unor tehnologii modem 
de mare randament, și prin folosi.: 
a numeroase instalații, scule și d 
pozitive executate prin autoutilar 
toate acestea au permis desfășura: 
optimă a procesului de producție, 
condițiile unei productivități a rm 
cii ridicate. (George Mihăescu).

O nouă instalație chimi 
in funcțiune

La Combinatul chimic din Crai 
a fost pusă în funcțiune o nouă 
stalație pentru fabricarea cataliz 
rilor de conversie, utilizați la i 
ducerea amoniacului, materie 
mă pentru obținerea tuturor în 
șămintelor pe bază de azot. Tehn 
gia modernă care 6tă la baza pr 
sului de producție din noua car 
tate a fost pusă la punct de st» 
liști din țara noastră, iar o mare r 
din utilaje au fost realizate în 
Prin intrarea în funcțiune a ac 
instalații se asigură importante 
nomii valutare, datorită reducerii 
porturilor de astfel de catalizator

Produse noi, cu perform! 
îmbunătățite

La întreprinderea „23 August 
Satu Mare ponderea produselor i 
modernizate va reprezenta anul 
ta 20 la sută din volumul prod 
marfă. înnoirea și modernizare 
zează îndeosebi îmbunătățirea p 
mantelor termotehnice și funct 
ale aparatelor de uz casnic. Ilust 
sint în acest sens produsele „A 
și „Vera". Astfel, soba de incăl 
combustibil solid „Aurica" ai 
randament de ardere de 75 la 
față de 68 la sută cît are vechiu 
dus „Super 2". Capacitatea de 
zire este mai mare cu 1 200 < 
chiar in condițiile consumul 
combustibil inferior Mașina d< 
electrică „Vera" consumă cu 50 
mai putină energie față de pr 
similar mai vechi pe care-1 i 
iește și. totodată, are un grad < 
litate sporit ; este vorba de sui 
mai mare a plitei și cuptorului. 
Grumeza).
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INDEPENDENȚA 
simbol și ideal al întregii 

noastre istorii
Meditînd asupra idealu

rilor omenirii, de cînd a- 
ceasta a urcat treapta civi
lizației. nu e deloc ușor 
să le înșirui intr-o ordine 
care să le consacre și va
loarea. Continuind medi
tația. se pare că nu va fi 
greșită judecata potrivit 
căreia de-a lungul istoriei 
omenirea a nutrit și s-a 
jertfit pentru împlinirea 
unor idealuri care străbat 
timpurile, istoria diferite
lor țări și popoare. Vechi 
asemenea civilizației u- 
mane și mereu noi fiindcă 
sînt simboluri și. totodată, 
permanente ale istoriei o- 
menirii. aceste idei s-au 
întruchipat în idealurile 
de dreptate si libertate so
cială și națională, inde
pendentă și unitate politi
că a colectivităților uma
ne constituite în popoare 
Si națiuni. Aceste idei 
n-au fost abstracțiuni nu
trite de unele „minți visă
toare". izolate, ale unor 
utopiști, ci au cuprins 
mințile și inimile mulțimi
lor, doritoare a Ie realiza 
cit mai degrabă spre folo
sul popoarelor și națiuni
lor în întregimea lor. Mai 
puternice și mai profunde, 
mai trainice și mai temei
nice au fost idealurile de 
dreptate și libertate, inde
pendentă și unitate la po
poarele mai vitregite de 
istorie, care au fost silite 
să îndure dominații străi
ne. apăsătoare, să trăiască 
despărțite din punct de 
vedere politic

în această situație a fost

Si poporul român si de a- 
ceea istoria sa. de la for
mare și pînă astăzi, a fost 
străbătută fără contenire 
de aceste idealuri. Cu 
atit mai mult cu cît ele se 
întemeiau pe o realitate 
puternică : legătura indes
tructibilă a oamenilor cu 
glia străbună, conștiința 
de neam și apoi națională 
vie. unitatea limbii si cul
turii. interdependenta e- 
conomică a teritoriilor de

era socotit de contempo
ranii săi Horea, conducă
torul marii răscoale țără
nești din 1784. pe care o 
gîndea și o dorea. ..Daco- 
romania" stăpînea min
țile si inimile revoluțio
narilor democrati de la 
1848 : Băloescu si Kogăl- 
niceaniu. Iancu si Bămu- 
țiu. Marele patriot si vi
zionar care a fost Nicolae 
Bălcescu proclama. în nu
mele generației sale

Acad. prof. Ștefan PASCU

locuire în întreg spațiul 
carpato-danubiano-pontic.

De la cele dintîi mișcări 
țărănești si pînă la revo
luția populară inaugurată 
de victorioasa insurecție 
din August li/44. poporul 
român, locuitor de o parte 
si de alta a Caroatilor, a 
luptat unit pentru drep
tate si libertate socială. 
De la primele formațiuni 
politice, din sec. IX—X si 
iarăși pînă în victoriosul 
August de acum mai 
bine de trei decenii, 
poporul român din în
treg spațiul carpato- 
dunărean-pontic a luptat 
împreună pentru inde
pendenta și unitatea sa 
politică. Dacia liberă, in
dependentă si unită a fost 
visarea lui Mihai Vitea
zul. înfăptuind-o cu min
tea sa ageră si sabia sa 
vitează. „Rex Daciae"

luptătoare, că datoria po
porului român era de a 
„apăra naționalitatea si 
drepturile noastre, de vom 
fi nevoiti chiar vărsind 
sîngele nostru". „Dreptu
rile noastre" erau cele 
formulate cu profundă 
intuiție și remarcabilă ju
decată de alt mare patriot 
și sensibil scriitor. Dimi- 
trie Bolintineahu. ouprin- 
zîndu-le în principii pe 
care nu le poate refuza 
sau nega nici o judecată 
cumpănită si nici o sim
țire curată : „Cel mai 
prețios drept al unei na
țiuni este dreptul ei de a 
se guverna precum vo
iește ; al doilea drept al 
unei națiuni este dreptul 
său de a se păstra : o na
țiune are totdeauna drep
tul de a respinge prin pu
tere orice opresiune ne
dreaptă deafară : al trei

lea drept este acela al 
dezvoltării libere si în
tregi a tuturor facultăți
lor sale, pe cit aplicările 
lui nu vor fi stricătoare 
intereselor celorlalte na
țiuni".

Apărarea acestor
drepturi. fără dăunarea 
intereselor altor popoare 
și națiuni, a fost dorința 
arzătoare si voința ne
strămutată a națiunii 
române acum un secol. 
Operă a multor generații 
ce s-au perindat si succe
dat în curgerea veacuri
lor. ea a fost înfăptuită 
de generația fericită de 
la ’77. întregul popor ro
mân își unise acum un 
secol voința pentru înfăp
tuirea cu orice preț, cu 
orice sacrificii a idealului 
de multă vreme nutrit, cu 
multă ardoare dorit. De 
aceea, parafrazînd cuvin
tele marelui Kogălniceanu 
cu privire la Unirea Prin
cipatelor. independenta 
poporul a înfăptuit-o si 
nu o persoană singulară, 
orice poziție ar fi avut. 
Ponorul prin sacrificiile 
sale materiale si jertfele 
umane ; poporul român 
în întregimea sa. în orice 
parte a teritoriului său 
național ar fi locuit. Do
rință arzătoare, voință 
neabătută, eroismul țăra
nului. muncitorului si in
telectualului transformat 
în ostas a înfăptuit inde
pendenta si a consfințit-o 
pe cimpurile de luptă, a 
înscris pe harta politică a 
Europei un nou popor in
dependent.

Străbuna vitejie
Tăindu-și dorobanții drum 
pe dunărene valuri, 
urcau prin glonti, prin fum 
pe ale Plevnei dealuri.

Și ierbile se umezeau 
de sînge, nu de rouă. 
Nu numai din Vaslui veneau 
cu Peneș și cei nouă,

Ci de departe, de demult, 
de unde-un neam începe 
prin veacurile de tumult 
ființa a-și pricepe.

Cu Mircea, Ștefan și Mihai 
străbuna vitejie 
venea în românescul grai 
istoria a-și scrie,

Ca tot ce-i viu: și rîu și răni 
să-nalțe-n veci cununa 
neatîrnării unui neam 
acum și-ntotdeauna.

Victor TULBURE

Gornistul român
Se-aude dorobanțul român în veac de slavă 
La Grivița și Plevna sunînd din goarna-i bravă.

Și sună, lung răsună, dînd veste că e soare 
In inime române și-n inime bulgare.

Al bucuriei oaspăt de aur trece pragul 
suindu-i României neatîrnate steagul I

Și cum pe bolți răsare la Plevna și străluce, 
rîvnita libertate Bulgariei i-aduce !

La Grivița, la Plevna, sunînd din goarna-i bravă 
se-aude dorobanțul român, în veac de slavă I

Nikolai ZIDAROV
R. P. Bulgaria

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Mari resurse creatoare 
ale tinerei generații

„VALEA PLINGERII"
de GYONGYOSI Găbor

Pionierii de la Școala generald 
nr. 10 din Ploiești în vizitâ la 
Muzeul republican al petrolului 

din localitate
Foto : Agerpres

0 viață și operă pătrunse de spiritul
patriotismului

La 8 mai s-au împlinit o sută de 
ani de la nașterea scriitorului tran
silvănean Adolf Meschendorfer 
(1877—1963). Strins legat de orașul 
său natal, Brașov, și de viața spiri
tuală a întregii țări, Meschendorfer 
a afirmat cu mare forță conceptul 
unitar și bogat aii tuturor valorilor 

■ create pe pământul României, conti
nuind tradițiile cunoașterii reciproce 
din secolele anterioare, dar expri- 
mindu-le intr-un fel nou, superior, 
conform cu noua treaptă a evoluției 
spirituale.

în susținerea și aplicarea practică, 
creatoare a acestor principii un rol 
de seamă l-a avut revista „Die 
Karpathen" (Car- 
pații). publicație 
bilunară, care a 
apărut între anii 
1907—1914 la Bra
șov și în a cărei e- 
laborare Meschen
dorfer a avut 
un rol esențial, 
fiind de multe ori 
el însuși și editor, și corector, și difu
zor de presă. Cuprinderea tuturor va
lorilor create pe pămintul României 
ținea de însuși programul revistei, 
în acest sens recitim cu interes stu
diile de sinteză despre fenomenul 
cultural românesc sau cel de limbă 
maghiară din țara noastră, traduce
rile din' Alexandru Vlahuță, Barbu 
Ștefânescu-Delavrancea și Ady En
tire ; tot aici se cuvine a fi relevată 
colaborarea plină de prietenie intre 
Adolf Meschendorfer și Nicolae Ior- 
ga, care încă la sfârșitul secolului 
trecut a cercetat arhivele transilvă
nene și era și un bun cunos
cător al sașilor. Conceptul de sinte
tizare a valorilor a fost aplicat de 
Meschendorfer și asupra operelor 
create în limba germană în diferite 
regiuni, incluzind in revista sa pe 
lingă autorii transilvăneni și pe cei 

x b.ănățeni, cum ar fi originalul po
vestitor Otto Alscher din Orșova, 
Adam Muller-Guttenbrunn sau poe
tul proletar din Arad Nikolaus 
Schmidt. Aceste tendințe de unire a 
valorilor s-au accentuat în mod deo
sebit după 1918 și își găsesc astăzi 
o expresie puternică și in afirmarea 
culturală a tuturor zonelor țării. Re
vista „Die Karpathen" era caracteri
zată și de o privire larg deschisă 
spre cultura Europei, în ceea ce avea 
mai valoros, dar nu în sensul unei 
asimilări de suprafață, ci în cel al 
unei acumulări creatoare din punc-

♦

100 de ani de la 

nașterea scriitorului 
Adolf Meschendorfer

Sub egida Bibliotecii județene 
Brașov, a Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană și a săptămînalului „Kar
pathen Rundschau" a avut loc simpo
zionul „Adolf Meschendorfer — 100 
de ani de la naștere". Lectorul uni
versitar Michael Market și criticul 
Hannes Schuster, redactor-șef ad
junct la publicația „Karpathen 
Rundschau", au evocat viața și opera

Se poate spune că nu 
există document de 
partid sau '•'fixpattere' 
a tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu care, să- mr~ 
acorde un Jpp.țuBPțw- 
tant problemelor uma
nismului socialist, ac
tivității de educație — 
din care decurg sarci
nile esențiale ale crea
ției literar-artistice ac
tuale și de perspectivă. 
Cu și mai sporite for
țe muncim și creăm, 
visăm la durabilita
tea ecoului artei noas
tre muzicale ce strălu
cește pe frontispiciul 
Festivalului Cîntarea 
României.

în acest climat efer
vescent de muncă, in 
acest context creator 
și generos, fermecă
toarele flori ale artei 
și culturii românești 
au adus un vibrant o- 
magiu patriei, partidu
lui. conducătorului iu
bit, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Spre marea 
noastră bucurie, sce
nele patriei s-au um- 
olut de cintecele mun
cii. de poemele închi
nate partidului, erois- 
nului constructorilor 
.ocialismului. iar dan
ul popular si doinele.

teatrul și baladeie, im
nul eroic și montajul 
literat si-aU 'demon
strat din noii marea 

r-forțâ de mriurire.
..„Cei ce slujim s'cu 
modestele noastre pu
teri arta și cultura 
muzicală. mărturisim 
și pe această cale bu
curia pentru florile 
rare pe care ni le-au 
oferit cei mici. Spri
jinul generos pe care 
artiștii. muzicienii il 
găsesc in. viața ob
știi este urț adevăr 
care sporește uriașa 
noastră răspundere fată 
de cei de azi și fată 
de urmași. Prin cali
tatea artistică și emo
tivitatea interpretării, 
prin prezentarea sce
nică, prin tinută și 
disciplină, prin origi
nalitate și prospețime, 
formațiile pionierilor 
și ale elevilor, ale ce
lor ce cresc odată cu 
tara, au trecut un a- 
devărat examen al 
pasiunii pentru fru
mos, au demonstrat 
încă o dată marile re
surse creatoare ale 
poporului nostru, ale 
tinerei generații. în e- 
gală măsură, festiva
lul a relevat un mare

număr de talente, atit 
în domeniul creației 
cit și in cel al inter
pretării. tJ__

Trebuie ' însă ’ să re
cunoaștem că nu peste 
tot talentul si frumo
sul artistic, care se a- 
prinde deasupra frun
ții tinerelor vlăstare, 
sint îndrumate de oa
menii cei mai compe- 
tenți. cu o experiență 
pedagogică și profe
sională de necontestat, 
capabili să realizeze 
transferul de emoție 
și sensibilitate artiști
lor din jurul lor. Răz
bat unele neimpliniri 
și goluri repertoriale 
pe care compozitorii, 
poeții și dramaturgii. 
nu le-au umplut la 
timp.

Credem de aceea 
că noile postulate ale 
Festivalului Cîntarea 
României ne îndeam
nă la o mai mare exi
gentă și responsabili
tate fată de noi, fată 
de societate.

Petre BRANCUȘI 
președintele
Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor

GySngvâsi Găbor 
debutează, în cadrul 
Festivalului național 

’ „Cîntarea României", 
ca dramaturg. Piesa sa 

"de debut se cheamă 
„Valea plingerii" (A 
siralom volgye) și 
este inspirată din eve
nimentele războiului 
pentru ciștigarea inde
pendenței de stat a 
României.

După cum se știe, 
o parte din revo
luționarii transilvă
neni și maghiari de 
la 1848, prigoniți de 
guvernul . habsburgic, 
se refugiază in Româ
nia. Printre aceștia se 
numără și Carol Popp 
de Szathmary,’ cunos
cutul pictor, medicul 
Fialla și alții. Evitînd 
spectaculosul, grandi
locventa, Gydngyosi 
Gâbor își centrează 
conflictul dramatic pe 
un aspect de natură 
morală: frămîntările 
ostașilor răniți din- 
tr-un cort militar, 
după asediul Griviței 
din 30 august 1877, 
Scopul luptei este fără 
echivoc : eliberarea
tării — și această idee 
îi însuflețește în per

manență pe toți. Tot
odată, ideea eliberării 
naționale. se leagă din 
ce in ce mai strins de 
eliberarea socială, de 
aspirațiile spre, lichi
darea dominației : feu
dale. Scrisoarea pe

O piesă 
inspirată de 
evenimentele 
istorice ale 
anului 1877

care o primește unul 
dintre combatanți este 
revelatoare în acest 
sens. Deși țara era în 
olin război, moșie
rii și arendașii le 
luaseră tot, îngreu- 
nînd și mai mult e- 
xistența, accentuind 
suferințele celor ră
mași acasă. în con
trast cu acești oameni 
simpli, dar viteji, sint 
înfățișați unii repre
zentanți ai burgheziei

și moșierimii, care 
nu-și uită nici aici 
grija pentru propriile 
lveri.

Interpretată de un 
colectiv artistic al Ca
sei municipale de cul
tură din Satu Mare, 
„Valea plingerii" con
stituie un cald omagiu 
adus celor ce s-au 
jertfit pentrusindepen-! 
dență. Semnînd și 
regia spectacolului, 
Gyongyosi Gâbor adu
ce treptat in prim-plan 
cauza celor mulți, as
pirațiile lor de veacuri. 
Se reliefează pregnant, 
ca adevărate caracte
ristici ale istoriei, 
acea solidaritate, în
țelegere a evenimente
lor. acel atașament 
față de ideea de liber
tate la care au aderat, 
fără rezerve, și luptă
tori proveniți din alte 
părți. Pentru acest su
perior umanism ple
dează Gydngyosi Gă
bor jntr-un spectacol 
de ținută artistică, în 
care artiștii amatori 
joacă firesc, animați 
de mesajul patriotic al 
piesei.

Grigore SCARLAT

EDUCAȚIA SANITARĂ ÎN ȘCOLI
onsiliul Sanitar Superior a adop- 
recent Planul unic de educație 

itară. elaborat in concordantă cu 
vederile generale ale Progra- 
ui ideologic al partidului, care 
e direcțiile principale de acțiune 
domeniul sănătății publice situ- 
1 ridicarea nivelului de cultură 
tară al întregii populații. Obiec- 
l principal al acestui plan vizea- 
firesc, educația tinerei generații 
te pe băncile școlii în spiritul 
mîtării sănătoase fizice și psihice, 
ormării armonioase a personali- 
, Au fost elaborate Recomandări 
ire privind educația sanitară în 
ul preșcolarilor, elevilor și stu- 
ilor (purtînd girul Ministerului 
■ației și învățămîntului, Ministe- 

Sănătății, C.C. al U.T.C., 
S.C.R., Consiliului Național al 
îtății de Cruce Roșie, Consiliului 
mal al Organizației Pionierilor), 
evidențiază obiectivele și conți- 

I educației sanitare, modul de 
mitere a cunoștințelor igienico- 
are, de organizare a diferitelor 
festări de educare sanitară în 

facultăți și in afara lor 
Concursul „Sanitarii pricepuți", 
a debutat în anul 1976, cu pri- 
sărbătoririi centenarului Socie- 
de Cruce Roșie, cuprinzînd 
2 milioane de elevi, a contri- 

la consolidarea climatului favo- 
pentru respectarea în școli a 
dor de igienă personală și co- 
ă, pentru însușirea de către 
levii a noțiunilor de acordare a 
ilui ajutor.
atestările și acțiunile organi- 
>e plan central, la scara între- 
•i. au f06t îmbogățite de nume- 
și valoroase inițiative locale : 
zarea în comun de către in- 
ratul școlar, comisia județeană 
uce Roșie și direcția sanitară, 
r forme de pregătire a cadre- 
dactice pe probleme ale edu- 
igienico-sanitare, precum și 
area studenților de la Institu- 
medicină în acțiuni educative 

’.astă temă (județul Timiș) ;

profesorii de științele naturii dezbat, 
pe baza unui program concret, pro
bleme de educație sanitară specifice 
diferitelor virste, organizînd acțiuni 
comune cu Societatea de științe me
dicale, cu specialiști (municipiul 
București) ; analize periodice ale 
condițiilor igienico-sanitare în care 
Se desfășoară procesul instructiv- 
educativ, cu adoptarea unor măsuri 
corespunzătoare (județele Dîmbovița, 
Iași, Cluj, Dolj, Argeș, Hunedoara, 
Galați, Suceava, Mureș, Timiș, Ma
ramureș, municipiul București) ș.a.

Consemnarea unor asemenea ex

cultate. acasă) și mai puțin capitolul 
atit de important al programului ra
țional de muncă și de viață (raportul 
dintre timp de studiu, de odihnă și 
recreație, pregătirea pentru viața de 
familie). Așa se face că. deși condu
cerile unităților de învățămînt se pre
ocupă. în general, de întocmirea și 
desfășurarea unor programe zilnice 
și săptămînale de activitate, în con
formitate cu normele igienico-sani
tare și psiho-pedagogice, se semna
lează încă situații care generează 
suprasolicitarea elevilor și studenți
lor (orare insuficient corelate cu ce

Un cuprinzător plan de măsuri, a cărui aplicare 
impune continuitate în acțiuni și preocupări

periențe și măsuri rodnice nu trebuie 
însă să creeze impresia că problema 
educației sanitare a tineretului stu
dios, a copiilor țării a fost pe 
deplin rezolvată. Citeva situații 
negative, semnalate cu prilejul unor 
controale întreprinse de forurile 
competente — aceleași care au inițiat 
acțiunile amintite — dezvăluie ca
racterul sporadic, de campanie al 
preocupărilor în domeniul educației 
sanitare, al îngrijirii sănătății, dome
niu ce trebuie să se caracterizeze 
prin permanență, continuitate. în 
programele instructiv-educative pen
tru învățămintul preșcolar sînt 
prea puține indicații privind forma
rea deprinderilor igienice în grădini
țe, adică tocmai la virsta cea mai 
receptivă. în unele școli se neglijea
ză cunoștințele de igienă, importante 
în procesul de autogospodărire (cură
țenia și igiena spațiilor școlare, alcătu
irea rațională a rheniurilor la cantine, 
exerciții fizice și acțiuni în aer liber 
etc.). în multe locuri, ponderea preo
cupărilor în direcția educației sanita
re vizează îndeosebi normele de igie
nă a locului de muncă (in școală, fa

rințele curbei de efort zilnic și săp- 
tăminal. programe încărcate, ore de 
educație fizică formale etc.).

Sînt, credem, suficiente argumente 
pentru a reține atenția factorilor 
direct răspunzători că sint absolut 
necesare multiplicarea preocupărilor, 
o analiză temeinică și măsuri opera
tive și eficiente pentru îmbunătățirea 
și intensificarea educației sanitare în 
scoli și facultăți. Citeva direcții 
concrete de acțiune, in această pri
vință, au fost conturate și cu pri
lejul unei discuții — inițiată recent 
Ia Timișoara, de Direcția științe so
ciale, activități educative și sportive 
din Ministerul Educației și fnvăță- 
mîntului și de Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie — cu 
cadre didactice, medici, părinți, re
prezentanți ai organizațiilor de copii 
și tineret, ai Societății de Cruce Ro
șie, ai unităților sanitare județene. 
Iată citeva :

— educația sanitară, ca parte in
tegrantă a educației moral-cetățe- 
nești a tineretului, trebuie să se rea
lizeze prin întreg procesul instructiv- 
educativ (ora da curs la diferite

discipline, ore de dirigenție, pro
gramul de activități educative) nu 
numai in acțiuni ocazionale, genera- 
lizîndu-se totodată experiența parti
cipării active a cadrelor medicale la 
acțiunile de educație sanitară organi
zate in școli și facultăți — doctor 
Gh. M. Gâțu. director adjunct al Di
recției sanitare județene ;

— atragerea și orientarea părinți
lor in activitățile de educație sani
tară, inițiate de școală, mai ales 
pentru copiii din invățămintul pre
școlar, unde se formează primele de
prinderi igienico-sanitare — dr. Lucia 
Gheorghiu, membră a Biroului co
mitetului județean al femeilor;

— îmbunătățirea pregătirii cadre
lor didactice, a viitorilor învățători, 
educatoare și profesori pentru a rea
liza si cerințele educației sanitare a 
preșcolarilor și elevilor — pro'. 
Pavel Petroman, inspector general 
adjunct al Inspectoratului școlar ju
dețean ;

— elaborarea unor propuneri pri
vind îmbunătățirea planurilor de 
invățămint, a programelor și manua
lelor școlare, în vederea unei inte
grări mai susținute a educației igie
nico-sanitare; elaborarea în con
tinuare a unor materiale de propa
gandă audiovizuală necesare în uni
tățile școlare; continuarea unor for
me specifice de pregătire a întregu
lui tineret școlar pentru acordarea 
primului ajutor pe linie de Cruce 
Roșie — dr. in științe medicale 
Elena Adăscăliței, șefa secției de 
propagandă și educație sanitară a 
Consiliului Național al Societății de 
Cruce Roșie;

— realizarea de către creatori în 
domeniul literaturii, muzicii, tea
trului, cinematografului a unor ope
re cu semnificație pentru problemele 
de sănătate care să se adreseze ti
neretului — dr. Melania Crețu, pre- 
ședința Comisiei județene de Cruce 
Roșie.

Constanța BĂRBOI 
Florica D1NULESCU

tul de vedere și în folosul propriei 
noastre culturi.

Brașovul, care timp de secole a 
jucat un rol de seamă în strîngcrea 
legăturilor dintre cele trei țări ro
mâne, a avut un loc definitoriu și în 
Cristalizarea patriotismului lui Adolf 
Meschendorfer, care a inclus in acest 
sentiment si ideea permanentei și a 
dîrzeniei, așa cum a exprimat-o în 
mod magistral în poezia sa, devenită 
celebră, „Elegia transilvăneană" ; la 
această idee s-a referit deseori și în 
scrisori, cum ar fi cea din care ci
tăm : „Străbunii noștri au reconstruit 
Rișnovul de 29 de ori, și el stă aici 
și astăzi". în conceptul Iui de patrio

tism a inclus 
bogăția spirituală 
a tuturor națio
nalităților de pe 
pămintul natal, 
creînd renumite 
pagini de proză, 
cum ar fi des
crierea serbării 
junilor din Scheil 

Brașovului sau relatarea unei discuții 
filozofice în romanul său „Fintina 
bivolilor", discuție dusă de trei eroi
— un român, un sas și un maghiar
— în decorul meridional al stațiunii 
climaterice Geoagiu. Scriitorul conce
pea unitatea spirituală drept o afir
mare plină de culoare a specificului 
fiecăruia spre folosul tezaurului co
mun al patriei.

Autorul acestor însemnări a avut 
prilejul să realizeze la sfirșitul ani
lor ’50 un interviu cu Adolf Meschen
dorfer, care conținea opțiunea clară 
a scriitorului pentru socialism, pre
țuirea cadrului generos creat de so
cietatea noastră pentru afirmarea 
spirituală a tuturor fiilor ei.

Fie că scria romane, poezii, po
vestiri sau piese de teatru, fie că 
s-a străduit timp de decenii în cali
tatea sa de pedagog — director al 
liceului „Honterus" — pentru înnoi
rea învățămîntului, fie că depunea 
eforturi pentru modernizarea urba
nistică a orașului său natal, fie că 
acționa in mod neobosit pentru edu
carea gustului public și ridicarea 
gradului de civilizație, Adolf Me- 
schend&rfer a făcut totul de fiecare 
dată cu bucurie și pasiune, creînd 
adevărate puncte de referință. De 
aici și caracterul viu al operei sale, 
plină de elanuri și de impulsuri 
creatoare.

Hans L1EBHARDT
★

scriitorului brașovean, una dintre 
personalitățile marcante ale litera
turii de limbă germană din țara 
noastră. A fost inaugurată și o ex
poziție de documente, fotografii, 
cărți și manuscrise ale scriitorului, 
în încheierea simpozionului, elevii 
liceului „J. Honterus", cu limba de 
predare germană, au prezentat un 
recital din poeziile scriitorului bra
șovean aniversat. (Nicolae Mocanu).

------------------------ NOTE DE LECTURĂ-----------------------------

„ROȘU PE ALB" de Nicolae ȚIC
într-o notă care prece

de romanul Roșu pe alb, 
autorul ne previne că 
scriind despre greva de 
la Lupeni din 1929 n-a 
intenționat să facă o cro
nică riguroasă, ci să evo
ce o stare de spirit. 
Drept urmare, personaje
le sale au o identitate 
fictivă și nu trebuie con
fundate cu cele reale, 
consemnate de istorie. 
Metoda nu este nouă (au 
trecut destui ani de cînd 
Walter Scott, în literatu
ra universală, și Mihail 
Sadoveanu, la noi, au 
impus-o ireversibil), iar 
dacă Nicolae Țic, care el 
însuși a mai folosit-o, 
ține să se justifice ast
fel, înseamnă că in înțe
legerea ei persistă încă 
o anumită confuzie. De 
ce ? Fără îndoială, pen
tru că, admițind și chiar 
pretinzind amestecul 
imaginației in reconsti
tuirea trecutului, această

metodă pare „neștiințifi
că". De fapt și este ast
fel, insă nu in sensul pe
iorativ al termenului, ci 
în acela că, îndepărtîn- 
du-se de știință, se apro
pie de artă, că refuzind 
o transcriere minuțioasă 
(și de atitea ori ternă !) 
a datelor păstrate în ar
hive preferă, pur și sim
plu, o retrăire a lor.

Pentru a intra in at
mosferă, Nicolae Țic re
curge, de altfel, tot la 
documente, însă într-un 
mod particular: „Am în 
față un număr de 36 de 
afișe despre mineri, tipă
rite in România anilor 
1920—1929. (...) le aștern 
pe jos și pe mobile și Ie 
privesc meneu, incercînd 
să descopăr un element 
comun tuturor, ceva caire 
să-mi indice o perma
nență a vieții minerului 
de altădată". Sub o pri
vire atit de intensă, de

senele îngălbenite de 
vreme încep să prindă 
viață, înfățișînd chipuri 
de mineri marcate de un 
rictus amar, scene de 
muncă petrecute la lu
mina slabă a felinarelor 
din galeriile subterane 
sau adunări de protest 
întunecate, amenințătoa
re. Este o lume de care 
nu ne despart nici cinci
zeci de ani, dar care, din 
cauza marilor mutații 
produse în acest interval, 
pare să aparțină altei ere.-

Personajul principal ai 
romanului este comu
nistul Petre Bozan. care, 
din motive conspirative, 
conduce toate acțiunile 
revendicative din umbră. 
Scriitorul conferă acestui 
anonimat și o semnifica
ție mai generală, suge- 
rind că mișcarea comu
nistă n-are un anumit 
autor, ci se configurează 
cu necesitate ca un mod

de-a fi al clasei munci
toare organizate de parti
dul său comunist. Cele
lalte personaje — tova
rășii Iui Petre Bozan, dar 
și reprezentanții autori
tăților — sint realizate, 
din punct de vedere ca
racterologic, pregnant. 
Deși le judecă fără ex
cepție in funcție de pozi
ția la care s-au raliat, 
scriitorul nu reduce to
tul la opoziția- pozitiv-ne- 
gativ, ci construiește psi
hologii complexe și dra
matice.

Un efect artistic demn 
de menționat are imagi
narea unor dialoguri, 
peste timp, cu cei impli
cați. în schimb, reprodu
cerea excesivă a monolo
gărilor lor interioare a- 
duce o notă de prolixita
te intr-o carte în general 
sobră, bazată pe o înțe
legere clară a momentu
lui istoric.

„CU OCHII DRAGOSTEI11 de PLATON PARDAu
Din 1972. de la apariția 

romanului Ore de dimi
neață, Platon Pardău s-a 
consacrat exclusiv prozei 
de actualitate. Cea mai 
recentă carte din seria re
zultată astfel — Cu ochii 
dragostei — este inspirată 
din viata de partid si are 
ca personaj principal un 
prim-secretar de județ. 
Relatarea începe în mo
mentul instalării sale și 
se încheie la împlinirea 
unui an de activitate. în 
această perioadă, el se 
străduiește și reușește să 
impună un anumit stil de 
muncă, dar, implicit, își 
divulgă fată de cei din jur 
(și față de cititor) inten
țiile „enigmatice".

Despre ce intenții este 
vorba ? Mihail Petreanu

vrea, în primul rînd, să—i 
verifice pe oamenii cu 
care va colabora. Să-i ve
rifice punîndu-i in situa
ții insolite și studiindu-le 
comportarea. Vrea, apoi, 
să se înțeleagă mai bine 
pe sine și, pentru aceas
ta, se lasă absorbit de 
reflecții „ciudate" sau își 
asumă rezolvarea unor 
probleme aproape irezol- 
vabile. Toate acestea ii 
contrariază pe cei din 
imediata apropiere. Iar 
contrarietatea se propagă, 
în cercuri concentrice tot 
mai ample, pînă foarte 
departe. c'reîndu-i lui 
Mihail Petreanu faima 
falsă de adept al autori
tății inflexibile și, conco
mitent, de expert în arta 
disimulării. Personalitatea

primului-secretar se ca
racterizează însă prin cu 
totul altceva, și anume 
prin realism. Un realism 
care, dacă se opune atitu
dinii dogmatice, nu se 
confundă nici cu o accep
tare pasivă a conjunctu
rilor. Treptat, „planul" 
lui Mihail Petreanu de a 
aduce în birouri freamă
tul înnoitor al vieții și de 
a insufla mulțimii, cu o 
intensitate mai mare ca 
oricînd, conștiința pro
priei forțe este înțeles și 
acceptat. în mod simbolic, 
familia de arhitecți care, 
după preluarea de către 
el a funcției de prim-se
cretar, părăsise județul 
se întoarce, simțind că 
va avea multe de con
struit.

Romanul are un ritm 
alert și este scris intr-un 
limbaj dezinvolt (uneori 
cam prea liber, șocînd 
prin unele imagini stri
dente). Personajele care 
gravitează în jurul prota
gonistului — în special 
placidul Faliboga, impe
netrabilul Zuică și statua
rul Văraru — dau o im
presie atit de puternică 
de realitate incit protago
nistul însuși se estom
pează uneori.

Dincolo de unele inega
lități. romanul se deru
lează captivant. Este încă 
o dovadă că prezentul, ca 
sursă de inspirație, are 
asupra literaturii un efect 
înviorător.

Alex. ȘTEFANESCU
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Mesaje de felicitare 

cu prilejul centenarului

Independenței
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele poporului și Guvernului Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, 

precum și al meu personal, adresez sincere felicitări și salutări frățești 
Excelentei Voastre, iar prin dumneavoastră poporului și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, cu prilejul fericit al marcării celei de-a 100-a 
aniversări a independentei României.

Doresc, de asemenea, să folosesc această ocazie pentru a exprima cele 
mai bune urări de bunăstare continuă Excelentei Voastre, de progres și 
prosperitate poporului prieten român.

Cu cea mai Înaltă considerație,
Lt-col. MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 

al Etiopiei Socialiste

COMITETULUI CENTRAL 
rAE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați, tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist Peruan salută în mod călduros 

clasa muncitoare, poporul, guvernul și Partidul Comunist Român cu pri
lejul sărbătoririi centenarului independentei poporului român de sub do
minația otomană și a cristalizării unității statale a națiunii române.

Am dori să exprimăm, prin intermediul dumneavoastră, sentimentele 
nc„„ire de prietenie cu partidul comunist frățesc și urările noastre pentru 
ca poporul român și guvernul său. conduse cu siguranță de către Partidul 
Comunist Român, să dea noi impulsuri construcției societății socialiste mul
ti’ '•t.eral dezvoltate si să poată astfel să aducă o contribuție din ce In ce mai 
mare la lupta comună împotriva imperialismului, în sprijinul popoarelor care 
luptă contra opresiunii fasciste, contra rasismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului. spre binele păcii mondiale și al coexistentei pașnice intre toate 
națiunile.

Pentru C.C. al P. C. Peruan

JORGE DEL PRADO
Secretar general al P.C. Peruan

RÂUL ACOSTA
Secretar general adjunct

și responsabil cu probleme externe al P.C. Peruan

în numele primului ministru al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, și al 
președintelui Pakistanului, Fazal Elahi Chaudhry, ambasadorul Republicii 
.Islamice Pakistan la București, S. A. Moid, a transmis președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, sincere felicitări cu ocazia 
istorică a aniversării centenarului independenței României, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pentru șeful statului român, de progres continuu 
și prosperitate poporului prieten al Republicii Socialiste România.

Solemnitatea decorării unor personalități 
de seamă ale vieții noastre culturale

Joi la amiază a avut loc solemni
tatea decorării unor personalități de 
seamă ale vieții noastre culturale.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Ștefan Voitec. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Miu Dobrescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste,- Theodor Burghele. președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
RomânăSr Virgil Teodorcscu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor. Tama
ra Dobrin. vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te. membru al Consiliului de Stat.

Prin Decret Prezidențial, în semn 
de prețuire a activității creatoare în 
domeniul artei și literaturii, precum 
si pentru merite deosebite în activi
tatea didactică și științifică, au fost 
conferite, cu prilejul împlinirii virstei 
de 80 de ani — Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I 
pictorului Catul. Bogdan ; cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 75 de ani — Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste

România" clasa I poetului George 
Lesnea. Ordinul „23 August" clasa I 
academicianului Constantin C. Giu- 
rescu ; cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani s-au conferit Ordinul 
„23 August" clasa X pictorului Cor- 
neliu Baba și scriitorului Imre Hor
vath, Ordinul „Meritul Cultural" cla
sa I scriitorilor Radu Boureanu și 
Alfred Kittner.

în numele conducerii de partid și 
de... stat.:., .ai . tovarășului . -Nicolae
Ceaușescu, tovarășul Ștefan Voitec 
t-a felicitat pe cei decorați-și Ie-a 
urat noi succese în activitatea de 
creație pe care o desfășoară, pentru 
înflorirea vieții spirituale a poporu
lui nostru.

Academicianul Constantin C. Giu- 
rescu a exprimat, din partea celor 
decorați, vii mulțumiri pentru înal
tele distincții acordate și a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu făgăduința de a lucra în 
continuare pentru îmbogățirea pa
trimoniului cultural al patriei.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele .Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Un

gar. Consiliului Prezidențial și al Guvernului Republicii Populare Ungare, 
al poporului ungar și al nostru personal vă exprimăm sincere mulțumiri pen
tru urările cordiale ce ni le-ați transmis cu ocazia sărbătorii noastre na
ționale — a 32-a aniversare a eliberării Ungariei.

Sintem convinși că prietenia frățească și colaborarea dintre partidele 
Si popoarele noastre se vor adinei în continuare in spiritul marxism-leni- 
nismului și al internaționalismului socialist.

Urăm poporului Republicii Socialiste România succese însemnate în 
construirea socialismului.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
LÂZÂR GYORGY

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre, în modul cel mai sincer, pentru amabi
lele felicitări transmise cu ocazia zilei mele de naștere și, la rîndul meu, vă 
adresez cele mai bune urări.

HIROHITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Importantului mesaj pe care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați cu 
ocazia realegerii mele în funcția de președinte al Republicii Democratice 
Sudan i s-a dat o înaltă apreciere.

Mulțumind Excelentei Voastre în modul cel mai sincer, vă urez sănătate 
și fericire, iar poporului român progres și prosperitate în continuare.

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului din Bangladesh și al meu personal, adresez Excelen
țe! Voastre sincerele noastre mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră 
felicitări transmise cu ocazia zilei independenței Bangladesh.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că prietenia existentă 
intre țările noastre va fi întărită in viitor.

Vă rog să acceptați. Excelență, urările mele cele mai bune pentru sănă
tatea și fericirea dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul 
prieten al României. -

ZIAUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint foarte recunoscător Excelenței Voastre pentru felicitările și bunele 
urări pe care mi le-ați adresat cu amabilitate cu prilejul celei de-a 29-a ani
versări a Israelului.

Am marea plăcere de a vă transmite cele mal bune urări de bunăstare 
dumneavoastră personal și de fericire și prosperitate națiunii dumneavoastră.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

tv
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programul I

e.OO Teleșcoalâ
10,00 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ci

neaști" — John Huston „Paradisul".
11.35 Corespondenții județeni transmit...
11.50 Telex
11,55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă franceză
17,05 Emisiune in limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,00 Itinerarul Independenței.
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal

19.50 Anchetă socială
20.20 Film artistic : „Un rege la New 

York".
.22,00 Campionatele europene feminine 

de gimnastică
"22145 Telejurnal

PROGRAMUL II
17,00 Trăim, muncim, gindim ca intr-o 

adevărată familie. Reportaj
17,15 Portativ bucureștean.
18,00 Ora veselă
18.50 Radar pionieresc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Flori de primăvară
21,10 Creatorul șl epoca sa.
20,45 Desene animate
21,05 Gospodărirea gospodarilor...
21.30 Telex
21.35 Blocnotes — informații utilitare
22,05 Treptele afirmării

SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT O SPORT

fotbal o reluare de bun augur a campionatului
© Dinamo și Universitatea Craiova din nou la egalitate de 
puncte ® Steaua, singura echipă învingătoare pe teren 

străin • Dumitrache (Jiul) - 4 goluri intr-un meci I
Pofta de întrecere a echipelor din 

campionatul diviziei A pare să fi 
sporit considerabil în urma splen
didei victorii repurtate de reprezen
tativa României în meciul recent de 
la Zagreb. Din relatări rezultă că la 
reluarea competiției toate cele 18 
formații au luptat cu multă ardoare 
pentru o poziție mai bună în cla
sament. Este si ceea ce doresc a- 
matorii de fotbal — meciurile între
gului nostru campionat să se desfă
șoare la un grad sporit de calitate 
tehnică și tactică, cu mai multă am
biție sportivă și vigoare, astfel ca 
lotului reprezentativ să 1 se ofere o 
bază de selecție corespunzătoare exi
gentelor fotbalistice actuale.

Dintre partidele etapei a XXIV-a 
au atras, firește, atenția jocurile frun
tașilor clasamentului general — Di
namo. Universitatea Craiova. Steaua 
și Jiul. Acum, ele se află clasate in 
această ordine, dar situația e foarte 
instabilă dacă ne gindim că în eta
pa imediat următoare două dintre 
fruntașe vor juca pe terenuri difi
cile : Dinamo la Pitești, cu F.C. Ar
geș, iar Universitatea Craiova la 
Hunedoara, cu F.C. Corvinul. Bine 
plasată pentru a-și pune și ea can
didatura la primul loc în clasament 
pare deci Steaua, care va juca la 
București. împotriva formației S.C. 
Bacău. De altfel. Steaua a obținut 
Ieri cel mai bun rezultat din întrea
ga etapă, ciștigind cu 3—1 la Reșița, 
deși fusese condusă cu 1—0 (gol mar
cat de Filipescu in min. 24). însă 
egalitatea a fost restabilită curind 
de unul dintre eroii meciului de 
la Zagreb, adică de Iordănescu 
(33), acesta aducind si avanta
jul (78). mărit apoi de Năstase (84). 
Amintim că Steaua are și un meci 
restant (18 mai. Progresul — Steaua). 
Un meci mai puțin a jucat și Dina

mo (acesta va avea loc la 1 iunie : 
Dinamo — Politehnica Timișoara), 
care, prin victoria de ieri asupra 
Corvinului cu 2—0, Dinamo a preluat 
din nou conducerea in clasament, e 
drept, de astă-dată numai la „gola
veraj" (punctele au fost înscrise ieri 
de Dobrău — 39 și Georgescu — 58 
din penalti). Cu un golaveraj mai 
slab, dar la egalitate de puncte cu 
Dinamo, se găsește in prezent Uni
versitatea Craiova. Ieri,’ Rapid — 
Universitatea Craiova 0—0. un meci 
la care ne-au plăcut ardoarea și pu
terea fizică in jocul celor două echi
pe. Ne-a plăcut jocul, in ciuda încer
cărilor mărunte și dese ale arbitrului 
Ion Rus de a sicii echipele cu decizii 
anapoda și în ciuda ploii torențiale, 
parcă nebăgată în seamă de jucători.

Un scor de rugbi s-a înregistrat la 
Petroșani : Jiul — U.T.A. 6—3 ! De la 
0—2, echipa minerilor a schimbat jo
cul și scorul — mai intri si întîi prin 
cele patru goluri înscrise de Dumitra
che (19, 33, 60, 73) ! — celelalte puncte 
fiind marcate de Sălăjan (73) și Mul- 
tescu (87), respectiv Cura (8), Bro- 
șovschi (14). Cucla (85). Iată că Jiul, 
cu Dumitrache și Multescu. cu o for
mație bine închegată, nu mai este o 
surpriză, ci oferă certitudinea jocului 
de calitate și a unui meritat loc fruntaș, 
la egalitate de puncte cu puternica e- 
chipă bucureșteană Steaua. Pe Mul
tescu si pe Dumitrache îi vom reve
dea chiar duminica viitoare. în par
tida Progresul — Jiul.

Celelalte rezultate ale etapei a 
XXIV-a : Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc 0—0 (un joc de 
excepție al portarului Răducanu, care 
a apărat și un penalti executat de 
Dembrovschi) ; S. C. Bacău — Poli
tehnica Iași 0—0 ; A.S.A. — Progre
sul 4—0 (Hajnal — 8 și 19. Fazekas 
— 83. Pislaru — 87) ; F. C. Con

stanța — F. C. Bihor 4—1 (Buduru
— 51, Livciuc — 65, Peniu — 80 și 
90, respectiv Kun II — 34) ; F. C. M. 
Galați — F. C. Argeș 1—0 (Burcea
— 50).

Clasamentul: Dinamo — 30 p (go
laveraj -}- 25), Univ. Craiova — 30 p 
(+ 17). Steaua — 29 p (4- 19), Jiul
— 29 p (4- 14), Politehnica Timișoara
— 25 p (4- 4), A.S.A. — 25 p (+1), 
Sportul studențesc — 24 p (+ 5), 
F. C. Argeș - 24 p (—6). U.T.A. - 
24 p (— 11). S. C. Bacău — 23 p (0), 
F. C. Bihor — 23 p (—1). F.C.M. Re
șița — 23 p (— 4). Politehnica Iași — 
22 p. Progresul — 21 p (— 6), Ra
pid — 21 p (— 9), Corvinul — 20 p, 
F. C. Constanta — 18 p, F.C.M. Ga
lati -15 p.

Etapa viitoare se va desfășura du
minică, 15 mai.

Valerlu MIRONESCU

CICLISM

Cursa păcii
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Ca

ravana celei de-a 30-a ediții jubiliare 
a „Cursei păcii" a făcut joi popas la 
Poznan, după patru etape pe terito
riul Poloniei, etape în care cicliștii 
au străbătut aproape 500 de kilo
metri.

Iată clasamentul individual după 
patru etape: 1. Aavo Pikkus 
(U.R.S.S.) ; 2. Mytnik (Polonia) la 
2’38” ; 3. Osokin (U.R.S.S.) — 3’02”. 
Primul dintre cicliștii români este 
Ion Cojocarii la 6’06”. Tudor Vasile 
se află la o-diferență de 7’10” fată de 
lider.

Clasamentul pe echipe : 1. U.R.S.S.; 
2. R D Germană, la 2’46” ; 2. Polo
nia, la 3’36”. Echipa României se află 
pe locul 11 la 10'19”.

Astăzi se desfășoară etapa a 5-a 
Szczecin—Neubrandenburg (155 km).

Azi, la Praga, gimnastele 
se vor întrece pentru titlul 
de campioană europeană 

absolută
PRAGA 12 (Agerpres). — La „Pa

latul sporturilor" din Praga încep 
astăzi întrecerile celei de-a Xl-a 
ediții a Campionatelor europene fe
minine de gimnastică, competiție la 
care și-au anunțat participarea peste 
60 de sportive din 23 de țări.

Printre favoritele actualei ediții a 
întrecerii se numără sportivele ro
mânce. cărora tehnicienii și ziariștii 
prezenți aici Ie acordă mari șanse în 
lupta pentru medalii. în fruntea echi
pei române se află tripla campioană 
olimpică Nadia Comăneci, care, la 
ediția precedentă desfășurată în urmă 
cu doi ani în orașul norvegian Skien, 
a debutat în mod strălucit la cam
pionatele europene, ciștigind titlul de 
campioană absolută și cucerind alte 
trei medalii de aur și una de argint 
in concursul pe aparate. Alături de 
eroina Jocurilor Olimpice de la 
Montreal va evolua talentata sa 
coechipieră Teodora Ungureanu. cîsti- 
gătoare a numeroase concursuri in
ternaționale. printre care și a recen
tului „Turneu al campionilor" dispu
tat la Londra. Printre celelalte pre
tendente la medalii se numără va
loroasele gimnaste sovietice. în frunte 
cu Nelli Kim și Maria Filatova, pre
cum și reprezentantele R. D. Germa
ne, Ungariei și Cehoslovaciei.

Astăzi se va desfășura concursul 
general care va desemna pe campioa
na europeană la individual compus, 
iar simbătă sint programate con
cursurile pe aparate, la care vor par
ticipa cele mai bune opt gimnaste din 
fiecare probă. Să sperăm că arbitra
jele vor contribui și ele Ia stabilirea 
celei mai corecte ierarhii de valoare, 
titlurile europene cîștigîndu-le cele 
mai merituoase dintre gimnaste.

teatre
• Teatrul National București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Părinții teribili — 
19,30, (sala Atelier) : Miniaturi li
rice și coregrafice — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mihai Brediccanu. 
Solist : Malcolm Troup (Canada)
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) :

Tineri căsătoriți caută cameră — 
19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Gaițele — 19.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul Gluleștl : Descăpățina- 
rea — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzicat „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Revista cu 
paiațe — 19.
• Teatrul „I. Vaslleseu" : Muza 
muzicii ușoare — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ctntece din prispa ca
sei — 19,30.
• Teatru! „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10, Poveștile de aur — 1T.

• Circul București : Cu circul 
nu-i de glumit — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Peer Gynt — 19.

cinema
• Republica din Uzice : SCALA
— 9,30; 12,45; 16; 19,15.
• Zori in flăcări : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Misterul Iui Herodot : DOINA
— 9,30; 11,30; 13.30; 17,30, FEREN
TARI — 9,30; 11,30; 13,30.

• Imagini tn oglindă : DOINA — 
15,30; 19,30.
• Ei au luptat pentru patrie : 
FERENTARI — 16; 19.
• Mușcă și fugi : FESTIVAL — 
8,30: 10,45: 13; 15,30; 18; 20.30. FA
VORIT — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN — 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 19,45, 
GRADINA CAPITOL — 19,45.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Diavolii din Spartlvento : PA
TRIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
19,45, FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30. CASA FILMULUI 
(la sala de festivități Șinamo) — 
16; 18; 20,30.

Adunare cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări 

a creării Partidului 
Democrat din Guineea 

în Capitală a avut loc. joi după 
amiază, o adunare organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a creării Parti
dului Democrat din Guineea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, mem
bri ai Comitetului de conducere al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, ai altor 
instituții centrale și- organizații ob
ștești. oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene. ti
neri guineezi care studiază în Româ
nia.

Au luat, de asemenea, parte Ibra- 
hima Camara, ambasadorul Republicii 
Guineea la București, șefi ai altor 
misiuni diplomatice din țări africane 
acreditați în tara noastră, alti mem
bri ai corpului diplomatic.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, loan Botar. secretar al I.R.R.C.S., 
și ambasadorul Ibrahima Camara au 
relevat semnificația evenimentului a- 
niversat.

Manifestarea s-a încheiat cu pre
zentarea filmului documentar privind 
vizita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Guineea, la 
invitația secretarului general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, to
varășul Ahmed Sekou Toure. (Ager
pres).

Cronica zilei
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-română. condusă de tovară
șul G. A. Makeev, președintele Co
mitetului Central al Sindicatului lu
crătorilor din administrația de stat 
a U.R.S.S., membru al Prezidiului 
Consiliului Central al Sindicatelor 
Sovietice și al conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă. care, la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. a făcut o vizită de 
prietenie in tara noastră a părăsit’ 
Capitala, indreptîndu-se spre patrie.

★
Cu ocazia celei de-a 32-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, la cinemato
graful „Eforie" din Capitală au 
început joi „Zilele filmului ceho
slovac".

Au luat cuvîntul Dumitru Fernoagă, 
directorul Casei de filme nr. 5, și Ja- 
roslaw Trojan, reprezentant al Direc
ției generale a cinematografiei ceho
slovace, prezentîndu-se apoi filmul 
„Timpul dragostei și al speranței", 
inspirat din volumul lui Antonin 
Zapotocky — „Zori de zi".

La spectacolul de gală a.u luat par
te Dumitru Ghișe. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai M.A.E., Aso
ciației cineaștilor, alți oameni de 
cultură din Capitală. Au fost pre- 
zenți membrii delegației de cineaști 
cehoslovaci aflați cu acest prilej în 
tara noastră.

Au fost de față Lumir Hanak, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu- 
T-șȘțj,și membri ai, Ambasadei.

De asemenea, au participat șefi de 
misiuni diplomatice acreditați Ia 
București, alti membri ai corpului di
plomatic.

„SCIENCE ET VIE“:

ÎN POLONIA POPULARĂ

Miner it ul 
la ora electronicii

Ținut al cărbunelui și otelului. Sl- 
lezia Superioară este regiunea cea 
mai industrializată din Polonia. Nu
mărul minelor de huilă, al celor de 
minereu de zinc, plumb, fier se ri
dică la peste 100. iar industria înte
meiată pe acest rezervor de materii 
prime cuprinde o gamă largă de ca
pacități de prelucrare : metalurgice, 
energetice, fabrici constructoare de 
mașini. întreprinderi chimice și al
tele. Cu asemenea zestre industrială 
ținutul silezian, relativ restrîns ca 
arie geografică, dar avînd o mare con
centrare a populației, are în econo
mia națională o pondere de aproape 
un sfert din producția industrială 
globală a Poloniei.

în trecut, industria bazinului sile
zian s-a dezvoltat haotic, fiind subor
donată exclusiv profitului capitalului. 
Programul de dezvoltare social-eco- 
nomică pentru perioada 1976—1980, 
inițiat si conceput de Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, este menit să 
corecteze disproporțiile care au de
curs din această evoluție, punînd. 
totodată, accentul pe îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai ale 
populației. Programul cuprinde mă
suri de îmbunătățire a întregii infra
structuri miniere, de accelerare a con
strucțiilor de locuințe, de dezvoltare 
a sectorului comercial și de servicii, 
de protejare a mediului ambiant.

Orașul Katowice, „capitala cărbu
nelui polonez", poartă însemnele mo
dernizării dinamice, adăugind vechi
lor construcții edificiile impunătoare 
ale epocii socialiste, unități indus
triale și culturale de prestigiu. Po
doaba orașului este monumentala 
clădire a Sălii sporturilor, cu 11000 
locuri, denumită, pentru forma sa o- 
riginală, și „farfuria zburătoare a 
Katowice-ului“. Remarcabil este și 
celebrul parc de 570 ha. din apropie
re, amenajat pe vechile halde nive
late, pe care se etalează talentul ur
baniștilor polonezi. De la înălțimea 
funicularelor ce „survolează", pe o 
lungime de peste 5 km, aleile parcu
lui, poate fi admirată întreaga pano
ramă și multitudinea dotărilor aces
tui loc de odihnă ; stadionul, plane- 
tariul, centrul nautic, expozițiile hor
ticole si de sculptură și multe altele.

Spiritul novator își găsește vast 
cîmp de afirmare în primul rind în 
domeniul producției, unde se poate 
vorbi de o adevărată întinerire a ca
pacităților productive mai vechi și de 
ridicarea unor unități economice noi.

Mina „Jan" din Katowice este pri
ma unitate de extracție automatizată 
din lume ; aci întreaga producție este 
dirijată de un computer pe baza unui 
model matematic al procesului indus
trial ; iar oamenii au devenit opera
tori ai utilajelor teleghidate. Concep
ția și execuția instalațiilor minei sint 
o dovadă a progresului tehnico-știin- 
țific realizat în R. P. Polonă, a Per
spectivelor ce se deschid industriei 
miniere în ansamblul ei.

Elemente din sistemul complex de 
automatizare a extracției pe bază de 
computer au fost introduse și în alte 
mine, tehnologia de extracție evo-

luînd spre o generalizare a automa
tizării complexe. Omul din abataj se 
desprinde, treptat, de munca pri
mejdioasă. încredintind mașinilor mi
siunea grea de a scoate aurul negru 
din subsol și urmărind, în calitate 
de operator, dispecer, mecanic, pro
cesul complicat al extracției. Profe
siunea de cărbunar în adlncuri de
vine tot mai atrăgătoare. Dar pentru 
a fi la înălțimea cerințelor, gradul de 
pregătire al minerului trebuie să 
crească considerabil. Nu e de mirare 
că 80 la sută din personalul care lu
crează la mina „Jan" este format din 
cadre cu studii superioare. într-o pe
rioadă cind se resimte, pe plan mon
dial, o acută foame de energie, căr
bunele își redobindeste tot mai mult 
vechiul prestigiu. Pentru Polonia, a- 
ceastă „patrie a cărbunelui", el repre
zintă un izvor principal de progres. 
Specialiștii apreciază rezervele polo
neze de cărbune aflate pînă la adîn- 
cimea de 1 000 metri la circa 90 mi
liarde tone, iar pe cele de pînă la 
1 200 metri Ia 130 miliarde tone. Huila, 
„piinea" industriei, s-a extras 
cu precădere din bazinul silezian, dar 
prospecțiunile au dat la iveală noi 
importante rezerve și în alte zone ale 
țării.

Cel de-al doilea combustibil al Po
loniei. lignitul, cu o valoare ener
getică mai redusă decit huila, a fost 
mai puțin exploatat din cauza ren
tabilității scăzute. Dar tehnologia 
modernă își propune să lichideze a- 
ceastă inferioritate. O atestă un pro
iect de valorificare a lignitului de la 
Belchatow, unde, în cursul anului 
trecut, a început construirea unui 
complex minier energetic ce depă
șește prin proporții tot ceea ce s-a 
realizat pină acum în Polonia. De 
aici va fi extrasă anual o cantitate 
de 40 milioane tone lignit, masă care 
ar încăpea intr-un tren cu lungimea 
de 10 000 km. Benzi transportoare vor 
conduce lignitul Ia două termocentra
le, cu o putere globală de peste 5 000 
MW, care vor produce 32 miliarde 
kWh energie electrică. Dar înainte 
de a se ajunge la stratul de cărbune, 
va trebui dislocat un volum de pă- 
mint de trei ori și jumătate mai 
mare. Această misiune a fost încre
dințată unor excavatoare-mamut. A- 
șezate pe terase, ele vor disloca solul 
steril, depozitindu-1 intr-o uriașă co
lină.

In anul 2020, cind se apre
ciază că zăcămintul se va epui
za, complexul minier își va fi în
deplinit misiunea de a asigura o dez
voltare durabilă întregii regiuni. 
Colina de pămînt va deveni un loc 
de agrement plin de verdeață, iar 
„căldarea" rămasă în locul minei se 
va transforma intr-un uriaș lac arti
ficial, furnizor de apă pentru nevoile 
regiunii, cu amenajări , sportive și 
locuri de distracție. Rămînînd un oraș . ’ 
industrial, Belchatow va dobindi. tot
odată, atributele unei ștațiunt de vi
legiatură.

G. BONDOC

Farmacopee biologică?
® Corpul omenesc - un infinit și încă neexplorat 
laborator farmaceutic • Perspective nebănuite 

în tratarea virozelor
La originea bolii se află celula — 

veritabilă uzină cu seriile sale de 
îmbinări de proteine, cu sursele sale 
de energie, cu neîntrerupta sa sin
teză de produse chimice, cu sisteme
le sale de protecție și evacuare a re
ziduurilor, rețeaua sa de comunicații 
cu alte celule ale organismului, a- 
propiate sau depărtate. Tocmai a- 
ceastă celulă este ținta medicamen
telor de miine, o generație nouă de 
produse, adesea biologice, pe cale să 
se substituie „medicamentelor buni
cilor" din era antibioticelor, care, la 
rindul lor, au revoluționat medicina, 
contribuind la o creștere spectacula
ră a longevității în epoca industrială.

Astăzi, biologii au pătruns în acest 
ultim refugiu al maladiei care este 
celula și ii descifrează secretele. Au 
început să fie utilizate selectiv înseși 
mecanismele celulei, în scopul în
treruperii procesului patologic, fără 
a leza restul organismului,

Numeroase medicamente noi au 
fost extrase dintr-o sursă care pare 
inepuizabilă, dar care pină în pre
zent n-a fost deloc utilizată : corpul 
omenesc însuși, în care se fabrică tot 
ceea ce este necesar funcționării sale. 
Tehnici noi, care apelează la meto
dele chimiei moleculare, Ia fizica 
cuantică și ordinatoare, permit să se 
aducă schimbarea dorită la molecula 
dotată cu o activitate fiziologică.

Această nouă abordare începe să-și 
arate roadele. Ea promite medica
mente miraculoase, inimaginabile cu 
numai 20 de ani în urmă.

în 1937, cercetătorii au observat un 
lucru surprinzător și inexplicabil : 
maimuțe infestate cu virusul „Rift 
Valley fever" căpătau protecție și 
împotriva unui alt virus — al frigu
rilor galbene. Dar abia in 1957, acest 
fenomen, care nu avea nimic comun 
cu rezistența dobindită prin imuni
tate (fabricarea de către organism a 
unor anticorpi specifici, după un 
vaccin, de exemplu), și-a găsit ex
plicația. Această rezistență la mai

mulți viruși era consecința elaborării 
de către celulele organismului a unei 
substanțe proteice susceptibile de a 
se întrepătrunde (interfera) cu acțiu
nea altor viruși — respectiva sub
stanță fiind de aceea denumită „in
terferon". în decursul anilor, cerce
tătorii s-au străduit să elucideze 
structura și modul său de a acționa, 
să-i facă sinteza și să-l introducă în 
organism în cantități suficiente pen
tru a obține o protecție eficace îm
potriva virușilor. Astăzi se cu
noaște destul de bine modul de 
funcționare al sistemului de apărare 
prin intermediul interferonului. Cind 
un virus pătrunde într-o celulă și o 
infectează, un semnal avertizează 
nucleul celulei. Acest semnal stimu
lează crearea de interferon, care 
părăsește celula infectată. pur- 
tind în el „codul" proteinei ca
pabile să lupte împotriva viru
sului. El pătrunde în celulele înve
cinate sănătoase și stimulează sinte
za proteinelor antivirale care vor 
bloca reproducerea de noi viruși. 
Dacă sint fabricate destul de repede 
și în cantități suficiente, aceste pro
teine vor izbuti să stopeze invazia 
virală. Pină acum s-a reușit să se 
sintetizeze mai multe forme de in
terferon, una dintre acestea fiind 
deja folosită cu succes în tratarea 
hepatitei virale.

Este ușor de înțeles interesul pe 
care l-a stirnit această metodă tera
peutică. în timp ce antibioticele sint 
eficace doar in cazul infecțiilor bac
teriene, ele n-au nici un efect contra 
virușilor, chiar al celor mai obișnuiți.

Dacă Sharon Kitta Gonzales, o tî- 
nără de 20 de ani, este încă in viață, 
aceasta se datorește „factorului de 
transfer" TF, care a permis vindeca
rea unui sarcom (cancer) osos, al că
rui deznodămint este aproape întot
deauna fatal. TF are un mod de a 
acționa comparabil cu cel al interfe
ronului, dar este mai specific și mai 
puternic. Ca și în cazul interferonu-

o Meciul secolului : LIRA — 9; 
11; 13; 15.30; 17,45.
• Un suris, o palmă, un sărut : 
GRADINA LIRA — 20.
• Cinci detectivi la miezul nopții: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9: 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, GLORIA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Oaspeți de seară : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18: 20, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.30, 
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Ruslan și Liudmila : FLOREAS-
fA _  q . 19 • Ifi- 1 q
• Așii ’ Înălțimilor : GRIVITA -

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, la grădină — 19,45.
O Albă ca zăpada și cel 7 pitici : 
VIITORUL — 9; 11; 13.
• Pe aici nu se trece : VIITORUL 
— 15.30; 19.
• Africa Express : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 19.30.
o Nemuritorii : MUNCA — 9,30; 
11,30; 13,30: 15,45: 18; 20,15.
a Saivo d’Acquisto : PACEA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Lumea circului : BUCEGI — 9; 
12; 16, la grădină — 19.30.
• Cuibul salamandrelor : COS
MOS — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

• Oameni respectabili : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Hollywood, Hollywood : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
la grădină — 19,45, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Trei zile și trei nopți : PRO
GRESUL — 15,30; 17,45: 20.
• Șatra : FLACARA — 11.15; 13,30; 
15,45; 18, GRĂDINA VITAN — 20. 
o Pisicile aristocrate : FLACĂRA 
— 9.30; 20.
• Copil de suflet : POPULAR — 
9,30; 11.30; 13,30: 15.43; 18; 20,15.
o In liniștea pădurii : EFORIE — 
9; 11; 13; 15; 17; 19,30.
• Solitarul de la Fortul Humboldt: 
GRĂDINA MOȘILOR — 19.45.

lui, el este o substanță fabricată de 
organismul uman.

Dr. Sherwood Lawrence, de la 
Școala de medicină din cadrul Uni
versității din New York, a demon
strat că TF se formează in unele ca
zuri în organismele unor persoane 
care au venit în contact cu cele atin
se de anumite infecții virale, cu ciu
perci microscopice, precum și de anu
mite cancere. Aceste persoane devin 
surse de noi medicamente. Din sin- 
gele lor poate fi extras un TF puri
ficat pentru a fi injectat altei per
soane. Astfel s-a procedat cu Sharon 
Gonzales, căreia i-a fost injectat, 
după amputarea piciorului, un TF 
extras de la mai mulți donatori, po- 
sedind fără îndoială o imunitate îm
potriva sarcomului osos. Deși se aș
tepta apariția unor metastaze pulmo
nare, aproape inevitabile, pacienta 
este aparent vindecată din 1973.

în prezent se fac numeroase în
cercări de tratare cu TF a unor boli: 
cancerul pielii, al celulelor rinichiu
lui și sinului, in scopul de a preveni 
metastazele după extirparea unei tu
mori. în tratamentul leprei (boală de 
care suferă încă mii de persoane, în
deosebi în țările în curs de dezvol
tare), primele rezultate 6int încura
jatoare.

Alte exemple. Somatostatinul este 
unul din „hormonii cerebrali" al că
rui potențial terapeutic este explo
rat in ultima vreme, îndeosebi pen
tru combaterea diabetului, după cum 
hormonul de creștere poate fi utili
zat in tratamentul ulcerului gastric. 
TRF, hormon care controlează secre
țiile tiroidei, va putea fi utilizat nu 
numai pentru a compensa deficien
țele acestei glande, ci și ca mijloc 
de diagnosticare a tumorilor cere
brale.

Un șir de substanțe, denumite 
prostaglandine, sint pe cale să revo
luționeze farmacologia modernă. A- 
cești „super-hormoni" sint cele mai 
puternice substanțe active din punct 
de vedere biologic. Prostaglandine 
sintetice, care sint de 400 de ori mai 
puternice decit cele naturale, se fo
losesc deja pentru a ușura nașterile, 
altele au o acțiune cardiotonică, hi- 
potensivă, antiulceroasă și, s-ar pu
tea, chiar anticanceroasă. Printre me
dicamentele viitorului prostaglandi- 
nele ar putea să precipite o revoluție 
comparabilă cu cea declanșată de 
antibiotice. în domeniul anesteziei, 
a fost descoperită o substanță pro- 
tidică (identificată la (cămile) denu
mită „beta-endorfină" care are o for
ță analgezică (împotriva senzației 
de durere) de 30 de ori mai mar? 
decit morfina (cind este injectată ir 
creierul unor animale de laborator 
și care va putea aduce servicii enor 
me neurologiei. Principala sa calitat- 
constă in faptul că este o substanți 
organică.

Pentru medic sau pentru „consu 
mator", medicamentele viitorului o 
feră speranța într-o terapeutică m< 
eficace și mai precisă, superioar 
unui supraconsum de produse car- 
adesea, nu 6int decit niște fall 
noutăți.
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Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței 

de stat a României
Centenarul Independenței de stat a României continuă să fie marcat 

prin numeroase manifestări organizate in țări situate pe toate meridianele 
lumii.

VIENA

Ambasadorul român și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

Comunicat comun cehoslovaco-polonez

Asociația poporului chinez- pentru 
relații cu străinătatea a organizat la 
Pekin o recepție în cinstea sărbătorii 
poporului român, la care au luat 
parte membri ai ambasadei și dele
gații români aflați la Pekin.

Din partea chineză au participat 
Siu Sian-cien, membru al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepreședinte al Co
misiei militare a C.C. al P.C.C., vice
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari, Iu Gian. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Li 
Yi-meng, adjunct al șefului Secției 
pentru relații externe a C.C. al 
P.C.C., Uan Sian-iun. locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major al armatei, 
Huan Iu-cun, locțiitor al șefului Di
recției generale politice a armatei, 
cadre din aparatul de partid și de 
stat.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit de 
prietenească, Wan Pin-nan, pre
ședintele Asociației poporului chinez 
pentru relații cu străinătatea, și am
basadorul român Nicolae Gavrilescu 
au rostit toasturi.

★
La palatul culturii „Maxim Gorki" 

din Moscova a fost deschisă fotoex- 
poziția „Sindicatele din Republica 
Socialistă România". în alocuțiunile 

^rostite la vernisaj, Evgheni Zernov, 
secretar al Comitetului orășenesc al 
sindicatelor din Moscova, și Gheorghe 
Colț, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României în Uniunea Sovietică, au 
subliniat însemnătatea deosebită a 
cuceririi independenței de staț pen
tru dezvoltarea ulterioară a tării și 
afirmarea poporului român pe calea 
progresului social.

La deschidere au participat Kazimir 
Mațkevicius, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Uniunea 
Sovietică, reprezentanți ai Consiliu
lui sindicatelor din orașul Moscova, 
activiști sindicali. ,un numeros pu
blic.

La Fabrica de mobilă nr. 13 din 
capitala sovietică, membru colectiv 
al A.P.S.R.. în fata colectivului de 
muncitori și tehnicieni din întreprin
dere. prezenți la adunarea dedicată 
sărbătoririi centenarului independen
tei de stat a tării noastre, au subli
niat semnificația evenimentului ani
versat Maria Silnicova, secretar al 
organizației de partid din întreprin
dere. Alexei Antosiak. candidat în 
științe istorice, și Mircea Năstase, 
ministru consilier economic al Am
basadei române la Moscova.

★
La Institutul internațional indian 

din Delhi a avut loc o adunare fes
tivă, Ia care au luat parte membri 
ai guvernului indian, personalități 
politice marcante, oameni de știință 
și cultură, reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri, funcționari ministeriali 
superiori, membri ai corpului diplo
matic și conducerea Asociației de 
prietenie indiano-română. Au luat 
cuvîntul H. N. Bahuguna, ministrul 
industriei chimice. Pratap Chna- 
dra Chunder. ministrul educației, 
bunăstării sociale și culturii, precum 
și ambasadorul României la Delhi.

Participanții au adoptat în unani
mitate un mesaj prin care transmit 
călduroase felicitări președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, și urează poporului prie
ten român noi progrese, pace, pros
peritate și o continuă dezvoltare. A-

dunarea a exprimat, totodată, since
ra dorință a participanților de a pro
mova. dezvolta și strînge in conti
nuare tradiționalele relații de priete
nie și cooperare mutuală dintre In
dia și România.

★
Camera Deputaților a Congresului 

Național Brazilian a ținut o șe
dință omagială dedicată centenarului 
independenței de stat a României. 
Deputatul federal Nina Ribeiro din 
partea partidului de guvernămînt 
„Alianța Renovatoare Națională" 
(ARENA), a evidențiat semnificația 
istorică a evenimentului și s-a refe
rit la realizările poporului român, la 
politica externă de pace, de prietenie 
și cooperare a României. Au mai luat 
cuvîntul deputății Viana Neto. din 
partea partidului ARENA, și Odacir 
Clein. din partea partidului de opozi
ție „Mișcarea Democratică Brazilia
nă".

O reuniune dedicată marii sărbă
tori a poporului român a avut loc și 
în Adunarea legislativă a statului Rio 
de Janeiro.

★
O reuniune în cinstea centenarului 

independenței de stat a României a 
avut loc la Centrul unic pentru ști
ință și pregătirea cadrelor din do
meniul istoriei de pe lingă Academia 
bulgară de știință.

★
La Palatul prieteniei din Ulan Ba

tor a fost deschisă expoziția foto- 
documentară „Centenarul indepen
denței de stat a României", care s-a 
bucurat de prezența unor personali
tăți ale vieții politice, sociale si cul
turale din capitala mongolă. Cu a- 
celași prilej au fost prezentate fil
mele românești ..Drumul apelor spre 
lumină", „Baladă pentru indepen
dentă" și „împliniri".

★
Ambasadorii României la Phenian, 

Dumitru Popa, și la Amman, Vasile 
Gîndilă, au vorbit la posturile de 
televiziune despre semnificația eve
nimentului. La Dakar a avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictură și 
grafică dedicată centenarului inde
pendenței ; în capitala Tunisiei a fost 
organizată expoziția „100 de ani de la 
independenta de stat a României" ; 
la Beirut s-a deschis o a doua ex
poziție dedicată evenimentului, pe 
tema „Lupta pentru independență" ; 
la Delhi au fost inaugurate o foto- 
expoziție, o expoziție de carte româ
nească și a avut loc o gală de filme ; 
la Nicosia a avut loc o gală de fil
me, iar în orașul cipriot Dali au fost 
organizate o gală de filme si o ex
poziție de fotografii. La Bagdad au 
fost dgschise două expoziții în cinstea 
centenarului, iar la posturile de ra
dio și televiziune au fost transmise 
ample emisiuni dedicate evenimen
tului. La Sydney, în incinta parla
mentului a fost deschisă o expoziție 
de artizanat și carte românească.

La Universitatea „Paul Valery" din 
Montpellier a avut loc un simpozion 
științific dedicat centenarului inde
pendentei de stat a României, la care 
au participat cadre didactice .si cer
cetători români și francezi, care au 
vorbit despre importanta istorică a 
evenimentului sărbătorit. în orașul 
portughez Guarda. centru arheologic 
și istoric al vechii provincii romane 
„Lusitana", s-a deschis expoziția 
„Restaurarea monumentelor istorice 
în România".'

VIENA 12 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Austria. Rudolf Kir- 
chschlaeger, a primit joi pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Viena, Octavian Groza, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România și a 
tovarășei Elena Ceaușescu amba
sadorul român a transmis președin
telui Austriei și doamnei Herma 
Kirchschlaeger un mesaj de salut și 
urări de sănătate și succes. De ase
menea, ambasadorul României a ex
primat din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de prospe

ritate poporului austriac și hotărîrea 
României de a dezvoltă in continua
re bunele relații existente între cele 
două țări.

Mulțumind, președintele Austriei a 
rugat pe ambasadorul român să 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și succese, precum și de 
prosperitate poporului român. Evo- 
cind cu multă plăcere intîlnirea sa 
cu șeful statului român, din ianua
rie 1974, președintele Austriei a dat o 
înaltă apreciere relațiilor de colabo
rare prietenească ce se dezvoltă ar-, 
monios între cele două țări.

PRAG A 12 (Agerpres). — Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R. S. Ceho
slovace. l-a primit pe Piotr Jarosze- 
Wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, aflat într-o 
vizită oficială în Cehoslovacia. Au 
fost discutate probleme ale adîncirii 
în continuare a colaborării dintre 
cele două țări pe multiple planuri, 
precum și probleme internaționale 
actuale. *

Comunicatul dat publicității la în
cheierea convorbirilor de la Praga 
dintre Lubomir Strougal. președintele

Guvernului R.S. Cehoslovace, și Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, eviden
țiază hotărîrea celor două țări de a 
acționa pentru continuarea procesu
lui destinderii internaționale și reali
zarea deplină a principiilor coexisten
tei pașnice. Documentul relevă că 
cele două guverne s-au pronunțat 
pentru transpunerea integrală în via
tă a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate si coo
perare in Europa și pentru desfășu
rarea intr-un spirit constructiv a vii
toarei reuniuni de la Belgrad.

Plenara C. C. al P. C. Bulgar

SALISBURY

Noi victime ale represiunilor rasiste
MAPUTO. — Cei 35 de civili afri

cani uciși săptămîna trecută în sud- 
estul Rhodesiei au fost „doborîți cu 
singe rece" de armata regimului mi
noritar rasist de la Salisbury, subli
niază un comunicat al Frontului Pa
triotic din Rhodesia, dat publicității 
la Maputo.

Referindu-se la versiunea autorită
ților de la Salisbury potrivit căreia 
persoanele civile ar fi participat la

lupte, comunicatul arată că trupele 
regimului rhodesian „au asasinat în 
mod las populația din Dabwa Kraal, 
după ce mai multi soldați rhodesieni 
și-au pierdut viata -anterior într-o 
ciocnire separată cu forțele Frontului 
Patriotic". Comunicatul dezminte, de 
asemenea, versiunea conform căreia 
victimele ar fi participat în momen
tul incidentului la o reuniune orga
nizată de Frontul Patriotic.

Măsuri organizatorice
SOFIA 12 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția B.T.A., la 12 mai 
a avut loc plenara C.C. al P.C. 
Bulgar. Plenara a hotărit eliberarea 
lui Boris Velcev din funcțiile de 
membru al Biroului Politic și de 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
cum și excluderea lui din Comitetul 
Central. Dimităr Stanișev, șeful 
Secției de politică externă și relații 
internaționale a C.C. al P.C. Bulgar, 
și Petăr Diulgherov, redactor-șef al 
ziarului „Rabotnicesko Delo", au fost 
aleși membri ai Secretariatului C.C. 
al P.C. Bulgar.

în vederea asigurării traducerii 
consecvente în viață a hotărîrilor

adoptate de plenară
partidului în domeniul organizării 
teritoriului și urbanisticii1, precum și 
pentru ridicarea nivelului conducerii 
sectorului construcțiilor și arhitectu
rii, plenara a apreciat necesară crea
rea unui consiliu pentru organi
zarea teritoriului și urbanisticii pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

★
Adunarea Populară a R. P. Bulga

ria a aprobat înființarea Consiliului 
pentru organizarea teritoriului si ur
banisticii și numirea lui Grigor Stoi- 
cev în funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia și de președinte al noului or
ganism înființat.

Formarea unui grup consultativ 
în vederea soluționării problemei rhodesiene

LONDRA. — Departamentul de 
Stat al S.U.A. și Ministerul de Ex
terne britanic au anunțat, miercuri, 
detaliile noii inițiative a celor două 
țări vizînd promovarea unei soluții 
în problema rhodesiană. Ministrul 
de externe britanic a precizat, într-o 
declarație făcută în parlament, că cele 
două țări au convenit, să instituie un 
grup consultativ, format din diplo
mats care se vor deplasa în Africa 
australă săptămîna viitoare pentru o

nouă „fază de consultări intensive 
cu părțile interesate în vederea 
soluționării problemei rhodesiene". 
Grupul va fi condus de John Gra
ham, subsecretar adjunct la Foreign 
Office.

Ministrul de externe britanic a 
adăugat că guvernele S.U.A. și Marii 
Britanii sînt hotărâte să promoveze o 
soluție care să asigure transferul pu
terii în Rhodesia în mîinile popu
lației africane majoritare, pînă în 
anul 1978.

Probleme ale protejării mediului înconjurător
în dezbaterea reuniunii de la Nairobi

NAIROBI 12 (Agerpres). — La 
Nairobi continuă lucrările celei de-a 

zV-a reuniuni anuale a Consiliului de 
'administrație al Programului Națiu
nilor Unite pentru mediul înconju
rător (P.N.U.E.).

Vorbitorii care au luat cuvîntul în 
ultimele ședințe au evidențiat prin
tre sarcinile prioritare ale P.N.U.E. 
protejarea resurselor de apă și de 
materii prime. în timpul dezbateri-
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lor s-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de opinii asupra metodelor 
de protejare a mediului înconjurător 
și asupra programelor unor țări în 
acest domeniu.

în intervenția sa, directorul gene
ral al P.N.U.E., Mostafa Tolba. a 
subliniat necesitatea sporirii bugetu
lui programului la 150 milioane do
lari. Lucrările reuniunii se vor în
cheia la 25 mai.
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri economice ro- 

mâno-turce.13 Ankara s_au în* 
cheiat lucrările celei de-a doua se-, 
siuni a Comitetului mixt româno- 
turc privind urmărirea punerii în 
aplicare a protocolului referitor la 
schimburile economice dintre Româ
nia si Turcia. Au fost semnate mai 
multe contracte și s-au convenit noi 
măsuri pentru dezvoltarea în conti
nuare a cooperării economice româ
no-turce.

La Borlin au încePut convor
birile oficiale dintre delegația de 
partid si guvernamentală a Republi
cii Democrate Germane, condusă de 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R.D.G.. și cea a 
Laosului. condusă de Kaysone Phom- 
vihane. secretar general al Comite
tului Executiv al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Republicii Democrate 
Populare Laos. Convorbirile sînt 
menite să contribuie la adâncirea 
colaborării dintre cele două partide, 
state și popoare, precizează agenția 
A.D.N.

Congres. în clădirea Marelui
Hural Popular din Ulan. Bator au 
început joi lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Sindicatelor din R. P. 
Mongolă. Participă peste 700 dele
gați. reprezentanți ai muncitorilor, 
țăranilor și intelectualității, precum 
și oaspeți de peste hotare. Din țara 
noastră este prezentă o delegație 
condusă de Mircea Georgescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. La ședință de deschidere a 
lucrărilor forumului sindical au luat 
parte Jumjaaghiin Țedenbal și alți 
conducători de partid si de stat din 
R. P. Mongolă.

Consumări. Președintele Par
tidului social-democrat din Finlanda, 
Kalevi Sorsa. a avut joi consultări 
cu liderii altor patru partide în ve
derea formării unui nou guvern, 
după demisia cabinetului condus de 
Martti Miettunen. informează agen
ția U.P.I.

întîlnire la nivel înalt. 
Președintele Venezuelei, Carlos An
dres Perez, și șeful statului argenti- 
nean, generalul Jorge Rafael Videla, 
care se află într-o vizită oficială la

Caracas, au examinat probleme pri
vind lărgirea și diversificarea coope
rării bilaterale, precum și intensifi
carea schimburilor comerciale pe 
plan regional.

Vizită. Afla* într-o vizită ofi
cială la Madrid, secretarul de stat al 
S.U.A.. Cyrus Vance, a fost primit, 
joi. de regele Spaniei. Juan Carlos, 
precum și de președintele guvernu
lui. Adolfo Suarez. Au fost exami
nate probleme privind situația eco
nomică internațională, relațiile bila
terale și procesul de democratizare 
a vieții politice în Spania.

în cadrul unei sesiuni a 
Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Stevan Ddronski, membru al 
Prezidiului R.S.F.I. din partea pro
vinciei autonome socialiste Voivodi- 
na, a fost ales vicepreședinte al 
Prezidiului R.S.F.I.. mandatul fostu
lui vicepreședinte. Vidoie Jarkovici, 
expirînd. Noul vicepreședinte își va 
îndeplini funcția — potrivit preve
derilor constituției iugoslave — timp 
de un an. începînd cu data de 16 
mai a.c.

Candidat comunist în a- 
legeri prezidențiale. In ca- 
drul plenarei C.C. al Partidului A- 
vangarda Populară din Costa Rica, 
desfășurată la San Jose, deputatul 
comunist Eduardo Mora Valverde a 
fost desemnat drept candidat al par
tidului în alegerile prezidențiale din 
1978 — anunță agenția Prensa La
tina.

Manifestații în Spania. 
Mii‘de persoane au participat joi la 
manifestații în Țara Bascilor în fa
voarea amnistierii tuturor detinutilor 
politici. Poliția a intervenit pentru 
împrăștierea demonstranților. La. o 
grevă generală, declarată în același 
scop în provincia bască Guipuzcoa, 
au participat circa 150 000 de oameni 
ai muncii.

într-o declarațiea președin
ției Republicii Franceze se arată că 
Franța sprijină candidatura Greciei 
la Piața comună.

Guvernul laburist brita- 
jțjjj a fost la un pas de înfrîngere 
miercuri seara în Camera Comune
lor după o dezbatere privind politica 
agricolă in cadrul Pieței comune. 
Deputății au respins — cu 273 voturi 
contra 271 — o moțiune prezentată 
de conservatori prin a cărei proce
dură se urmărea dezavuarea politicii 
ministrului agriculturii. John Silkin.

LA CHICAGO, nu se mai vinează contrabandiști, 
ci LOCURI DE MUNCĂ...

Chicago, cu cei peste 7 milioane locuitori ai săi, este una din prin
cipalele metropole americane a căror evoluție a ținut pasul de-a lungul 
anilor cu progresul și dezvoltarea generală a Statelor Unite. Situat pe 
țărmul lacului Michigan, pe locul vechiului fort Dearborn, orașul a 
cunoscut o perioadă de puternic avint după devastatorul incendiu din 
1871. Cam din acel timp datează și „concurența urbanistică" dintre 
Chicago și New York. Au început să apară primii zgîrie-nori la-New 
York — edilii din Chicago au răspuns imediat. S-au ridicat la New 
York cele mai inalte clădiri din lume *— Empire State Building și 
World Trade Centre, Chicago a proiectat și realizat una la fel de înaltă 
— Sears Tower, de 443 metri.

Mai ales din perioada prohibiției băuturilor alcoolice, orașul a că
pătat o reputație aparte, legată de criminalitate și „vinătoarea" de 
contrabandiști. Astăzi se poate insă vorbi de un alt tip de „vinătoare"...

însemnări de călătorie

a un centru de plasare din Chicago s-au anunțat cîteva locuri vacante 
e muncă. Șirul nesfîrșit al solicltanților se întinde, după cum se vede, 

de-a lungul a mai multor etaje

Primarul Bilandic :
Și Chicago este afectat 

de inflație, șomaj, recesiune 
în prezent, așa cum a reieșit din- 

tr-o convorbire avută cu primarul 
orașului, Michael Bilandic, „Chicago 
este confruntat cu aceleași probleme 
— inflație, șomaj, recesiune — care 
afectează și celelalte localități din 
Statele Unite". într-adevăr, conse
cințele fenomenelor de criză sînt 
prezente la tot pasul. în ultimii 
ani, o serie de întreprinderi și-au 
închis porțile, zvârlind pe dru
muri mii și mii de salariați. Deosebit 
de afectate sînt acele zone ale cra

ca 7,5 milioane, deși sindicatele pre
cizează că cifra reală se ridică la 
peste 11 milioane.

La Chicago șomajul face ravagii 
în special în rîndurile tineretului — 
între 18 și 20 la sută. In ceea ce pri
vește populația de culoare, procen
tul șomajului depășește 40 la sută.

Eternul refren : „Nu avem 
nimic de lucru pentru dv."

în lipsa oricăror locuri de muncă 
la agențiile oficiale de plasare (cînd 
asemenea locuri se ivesc, totuși, nu
mărul celor care solicită de lucru 
este foarte mare), în fiecare oraș a-

• Șomajul, o constantă a peisajului social © Un busi
ness înfloritor: „birourile particulare" de plasare © 15 
la sută din salariu pentru găsirea unui post © O veste 
bună : „Azi avem trei locuri: două — de spălători 

de geamuri și unul — de hamal!“

— Nu avem nimic pentru dv., a 
sunat replica sentențioasă a d-nei 
Lennox și, cu un gest scurt al mîi- 
nii. ne-a dat de înțeles că nu mai 
avem ce face acolo.

Ne-a surîs ideea de a fi luati drept 
candidați obișnuiți la ocupa
rea unui loc de muncă și am con
siderat că nu ar fi lipsit de interes 
să pornim prin Chicago... în postura 
omului care caută de lucru. Bineîn
țeles, Ia fiecare birou, după întrebă
rile privitoare la existența unor 
locuri vacante, ne-am declinat în fi
nal calitatea, arătînd că de fapt ceea 
ce ne interesa era activitatea birou
rilor respective.

în conformitate cu decizia Depar
tamentului Muncii din statul Illinois, 
datînd de la 24 august 1976. doamna 
Marie Powley Lennox a obținut drep
tul de a deschide un birou particu
lar. în schimbul licenței respective, 
proprietara biroului și salariatul său. 
d-1 Charles Granville, plătesc statu
lui 150 dolari pe an. Prin plasarea, 
în jur de 150—200 candidați pe an 
— deci mai puțin de unul pe zi — 
biroul realizează profituri de 
150 000—200 000 dolari ! în perioada 
în care ne-ăm aflat la Chicago. „U- 
niversity Placement Counsel of Chi
cago" nu avea nici un post dispo
nibil. „Știți — ne-a explicat patroa
na — în perioadele de criză, găsirea 
unui loc de muncă este o problemă 
deosebit de complicată".

Râspuns la o cerere firească — 
de a avea condiții mai bune de viață

șuiul unde și-au găsit adăpost pătu
rile sărace ale populației. Indiferent 
dacă aceștia sînt albi, negri sau in
dieni, mizeria și decăderea, socială 
și morală sînt la fel de deprimante. 
Cu cit te depărtezi de centru, zgîrie 
norii cedează locul construcțiilor din 
ce în ce mai mici, pînă Ia cocioabele 
dărăpănate ale cartierelor mărginașe.

Parcurgînd străzile Randolph și 
Hailsted, acolo unde se afla vestita 
Haymarket — locul represiunilor sîn- 
geroase împotriva muncitorilor din 
Chicago, ridicați în acel fierbinte 1 
Mai 1886 la luptă pentru ziua de 
■muncă de opt ore — am intîlnit sute 
de tineri fără lucru, așteptind des
chiderea oficiului de plasare a bra
țelor de muncă în speranța unei an
gajări. Cel mai elementar drept al 
omului — dreptul la muncă — a fost 
și continuă să fie neîmplinit în „sta
tul tuturor posibilităților". în pre
zent, in Statele Unite, numărul celor 
fără lucru este estimat oficial la cir-

merican au început să înflorească tot 
soiul de... birouri particulare al că
ror business este... șomajul. Acestea, 
avind „legături" cu agențiile oficiale 
și cu principalele firme și instituții 
din oraș, află din timp despre crearea 
unor locuri vacante și le oferă 
„clienților", în schimbul unui comi
sion care, „legal", poate atinge pînă 
Ia 15 la sută din salariul celui anga
jat. în fapt, normele înscrise în dis
pozițiile legale sînt adesea „depăși
te", iar profitul acestor birouri se ri
dică anual la cifre apreciabile.

Un asemenea birou, purtînd denu
mirea pretențioasă de „University 
Placement Counsel of Chicago" a fost 
instalat pe Michigan'Avenue la nr. 
104 South, de către doamna Marie 
Powley Lennox. Ne interesa ac
tivitatea desfășurată de acest „Con
siliu" în vederea plasării absolven
ților școlilor superioare de învătă- 
mint. Ciocănim la ușă și pătrun
dem înăuntru.

— Bună dimineața, sînt ziarist...

Cînd poliția intervine 
împotriva greviștilor

„Mai încercați !“. Acesta a fost 
răspunsul pe care l-am primit și la 
celelalte birouri de plasare, în 
cursul investigației întreprinse pen
tru a ne face o idee despre „bursa 
muncii" din Chicago,
vorbă și cu doamna 
Bowlby, patroana 
dical 
Michigan Avenue

Am stat de 
Dorothea 

oficiului „Me- 
Employment Bureau" de pe 

8, birodnr.
„specializat în plasarea farmaciș
tilor, doctorilor, biochimiștilor, mi- 
crobiologilor. a surorilor și asisten
telor medicale", care de multe săp- 
tămîni nu mai plasase nici un client.
O situație asemănătoare am găsit la 
..Chemical and Engineering Person
nel Inc" (180 N, Michigan Avenue), 
la „Job Opportunities for Youth" 
(1791 W. Howard Street), ca și la 
„North Avenue Employment Service" 
(1 588 N. Milwaukee Street).

Calea străbătută de noi este, în 
fapt, urmată zilnic de numeroși ce
tățeni din Chicago rămași fără sluj
bă. Birourile sînt mereu asaltate cu 
cereri ale unor oameni care de săp- 
tămini și chiar luni nu au de lucru, 
trăind veșnic cu teama că miine fa
milia nu va avea ce mînca și va fi 
zvirlită in stradă din locuința pe care 
o ocupă. Doar asemenea lucruri se 
petrec în fiecare zi. Cînd pierdusem 
orice „speranță", iată că la „Olsten 
Temporary Services" (22 W, Madison 
Avenue) ni se spune : „Astăzi avem 
trei locuri — două pentru spălători 
de geamuri, unul pentru încărcarea 
și descărcarea mărfurilor la o fir
mă comercială"...

Aceasta este situația intr-un oraș 
ca Chicago, in care peste 7,5 la sută 
din populația activă nu are de lucru, 
iar în jur de 3 Ia sută deține doar 
munci „temporare" ori lucrează cu 
„program redus". De aceea sînt lesne 
de înțeles repetatele manifestații și 
demonstrații ale salariaților — atîtla 
Chicago, cit și în restul statului Illi
nois. în apărarea dreptului la mun
că, pentru condiții mai bune de viață.

Chiar în zilele în care ne aflam 
la Chicago, la Milwaukee, in apro
piere, a avut loc o grevă a cadrelor 
didactice si studenților, unde a inter
venit politia, operînd arestări. Foto
grafia care surprinde acest moment 
— publicată în prima pagină a zia
rului „Chicago Tribune" — oferă o 
imagine concludentă a „umanismu
lui*^ societății de. consum !

Nicolae PLOPEANU

DE PRETUTINDENI
• PALATUL CON

GRESELOR DE LA BEL
GRAD. în timpul record ds 
8 luni, la Belgrad a fost con
struit un edificiu destinat con
greselor internaționale. Aici, la 
mijlocul lunii iunie se va des
fășura reuniunea reprezentan
ților statelor participante la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa. Una din 
cele mai reprezentative clădiri 
ale complexului este cea în 
care este situată sala propriu- 
zisă a congreselor. Avind o lun
gime de 250 m și o lățime de 
100 m, clădirea are forma unei 
nave cu trei punți. Sala pentru 
ședințele plenare are 1 050 de 
locuri și, cu ajutorul unor pereți 
mobili, poate fi împărțită în trei 
compartimente.

• ZGOMOT ÎMPO
TRIVA ZGOMOTULUI. 
Cercetători de la un institut 
de specialitate din Frankfurt 
(R.F.G.) au pus la punct un 
sistem inedit de protecție indi
viduală contra zgomotului. Un 
aparat emițător de sunete diri
jează prin osul temporal sem
nale ce anulează zgomotele 
venite din exterior. Primele ejt’ 
periențe au demonstrat că s/ă 
redus într-o oarecare măsură 
(10 decibeli) senzația de zgo
mot. Colaboratorii institutullțt, 
au tinut să precizeze că noua 
metodă este în fază de asimi
lare.

• IN DEZBATERE - 
DOPAJUL CICLIȘTILOR 
PROFESIONIȘTI.
au loc în prezent vii dezbateri 
în problema dopajului la ci
cliști, ca urmare a sancțiunilor 
hotărâte marți de Liga belgiană 
de resort împotriva mai multor 
rutieri de frunte, printre care 
celebrii campioni Merckx și 
Maertens, din această țară cu o 
bogată tradiție în sportul cu 
pedale. Potrivit ziarului „Le 
Soir", se profilează „o adevărată 
bătălie juridico-sportivă, ținind 
seama de protagoniștii acestui 
episod". Aspectul central asupra 
căruia se exprimă opinii diver
gente este dacă se poate re
nunța la substanțele stimula
toare la care recurg la ora ac
tuală cicliștii profesioniști, apro
piate ca natură de amfetamine, 
interzise de reglementările in
ternaționale, dat fiind condițiile 
de extremă duritate ce carac
terizează în prezent competițiile 
cicliste ca și cele din alte ra
muri ale sportului profesionist.

• INUNDAȚII ÎN SUE
DIA. în Suedia, autoritățile își 
exprimă îngrijorarea fată de ac
tuala topire bruscă a zăpezilor, 
extrem de abundente după o 
iarnă din cele mai grele pe care 
a curioscut-o această tară in 
ultimii ani. Provinciile din cen
trul Suediei, in special, unde 
nivelul apelor după încălzirea 
survenită în ultima vreme crește 
continuu, sînt amenințate de 
puternice inundații, în unele 
zone rîurile ieșindu-și de pe 
acum din matcă. O serie de în
treprinderi și-au încetat activi
tatea, apele invadînd subsoluri
le acestora. Apele furioase au 
blocat mai multe căi rutiere, 
provocînd, totodată, prăbușirea 
unor poduri. De două săptămîni, 
unitățile militare, în alertă, 
ridică baraje pentru prevenirea 
inundațiilor.

© CU ENERGIE GEO- 
TERMICĂ. Șase țări din A- 
merica Centrală vor folosi va
porii supraîncălziți ai vulcani
lor in scopul alimentării cu e- 
nergie a unor proiectate centrale 
electrice. în această regiune a 
globului există circa 200 de vul
cani, care pot furniza o energie 
de trei ori mai ieftină decît 
cea obținută din centralele ter
mice clasice. în plus, energia 
geotermică, practic inepuizabilă 
și constantă, nu este poluantă. 
Salvadorul dispune deja de o 
centrală geotermică în funcțiu- 
fie, iar Nicaragua a efectuat 12 
foraje în scopul amenajării 
unei prime centrale geotermice. 
Asemenea foraje se execută în 
prezent în Costa Rica, Guate
mala șl Panama. Potrivit pro
iectelor actuale, pînă în 1985, in 
America Centrală ar urma să 
fie construite 14 uzine geo
termice.

• ITALIENII AU 
CRESCUT CU 9 CM. 
în cadrul unor studii antropo
logice, s-a constatat că acum 
100 de ani înălțimea medie a 
locuitorilor Italiei era de 1,62 
m, in 1890 ea atingea 1,65 m, 
în 1940 — 1,67 m, iar acum a 
ajuns la 1,71 m. Iată și alte ci
fre revelatoare. în 1877 doar o 
minoritate infimă — 0,6 la sută 
din italieni — depășea înălțimea 
de 1,80 m. Acum, proporția 
este de 12 la sută din întreaga 
populație. Dacă în urmă cu trei 
decenii înălțimea maximă era 
atinsă Ia virsta de 20—24 de 
ani, în momentul de fată ea in
tervine mai devreme, și anume 
între 18 și 20 de ani. S-a re
marcat și faptul că procesul 
de creștere în înălțime a fost 
însoțit de o reducere în greuta
te.

• COMBATE
REA BRACONAJULUI. 
Conform datelor unui raport al 
centrului parcului național Aru
sha, din nordul Tanzaniei, peste 
30 000 de animale sînt ucise în 
fiecare an în toate rezervațiile 
naturale din această tară dato
rită vînării lor ilegale. Printre 
altele, in operațiunile de control 
pentru prevenirea braconajului 
au fost descoperite mai mult de 
200 de diverse capcane pentru 
prinderea animalelor. Totodată, 
în cursul anului trecut au fost 
arestați 469 braconieri.
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