
Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți la amiază, in vizită

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii India

de rămas bun, pe S. L. Kaul. amba
sadorul Republicii India, cu ocazia 
Încheierii misiunii sale in țara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Închiderea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale

în temeiul prevederilor Regulamentului de funcționare a Marii Adunări Naționale, 
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît închiderea lucrărilor sesiunii a Vl-a a actualei legislaturi.

0 ECONOMIE DINAMICA, PROSPERA 
angajată cu temeinicie pe drumul 

progresului accelerat

r
INSCRIPȚII
PE FRONTISPICIUL
REPUBLICII

„Rezultatele activității desfășurate de poporul român, sub conducerea partidului 
comunist, au dus la transformarea României dintr-o țară cu o industrie slabă și o agri
cultură organizată pe baze vechi într-un stat cu o industrie dezvoltată, organizată pe 
baza cuceririlor științei și tehnicii contemporane, cu o agricultură socialistă avansată 
care satisface pe deplin necesitățile în continuă creștere ale întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Trei decenii reprezintă un răstimp extrem de 

scurt în viața unui popor, care iși măsoară exis
tența in secole și milenii. Și totuși, in răstimpul 
celor trei decenii care au trecut de la instaurarea 
republicii, poporul nostru a străbătut o în
treagă epocă istorică, a înfăptuit mai mult decît 
altădată in secole.

Evenimentul proclamat 
rămîne înscris în această 
traiectorie nu numai ca 
momentul de referință al 
unui început de drum, ci 
ca însuși resortul care a 
determinat această uria
șă accelerare a progresu
lui istoric. Marcînd vic
toria deplină a clasei 
muncitoare și a aliaților 
ei în lupta revoluționară 
pentru cucerirea întregii 
puteri politice, ridicînd 
poporul muncitor Ia rangul 
propriilor destine, instaurarea republicii a des
chis larg calea spre cele mai profunde transfor
mări pe care le-a cunoscut poporul nostru în 
decursul dezvoltării sale istorice — transformă
rile socialiste.

Tărimul economiei oferă, neîndoielnic, ima
gini și repere din cele mai precise ale drumului 
parcurs. Ce reprezenta sub raport economic 
România anului 1947 ? O țară agrară, slab dez- 
voltată, și pe deasupra secătuită de lunga perioa-

la 30 decembrie 1947

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

de stăpin deplin a!

dă a dominației hitleriste și de distrugerile răz
boiului. La toate acestea se adăuga sabotajul in
tens prin care forțele reacțiunii interne și ex
terne căutau să împiedice refacerea țării și con
solidarea puterii populare.

Citim într-un ziar al acelei epoci, care, avind 
cinismul să se intituleze „Dreptatea", iși cîști- 
gase o tristă faimă prin zelul cu care apăra a-

înzestrați cu documen
tele inaripînde ale Confe
rinței Naționale a parti
dului, vom sărbători Re
publica, vom păși in anul 
cel nou. în fața noastră 
se aștern contururile unui 
viitor fericit, in care — 
ca de altfel și pină acum 
— toată atenția, toată 
grija partidului și statu
lui nostru este îndrepta
tă asupra omului, asupra 
afirmării depline a perso
nalității lui, asupra fe
ricirii fiecărui membru, al 
societății noastre. Pășim 
în acest an nou plini de 
încredere, cu toții îm
preună, umăr la umăr, 
indiferent de graiul nos
tru matern, deoarece vor
bim cu toții același 
limbaj, avem cu toții a- 
celeași sentimente de 
dragoste pentru patria 
noastră comună — Repu
blica Socialistă România, 
al cărei bine îl vrem cu 
toții.

Dacă spun că pășim 
plini de încredere în noul 
deceniu al existenței 
Republicii noastre, aceas
tă încredere este îndrep
tățită și dublă : in pri
mul rind este vorba de 
încrederea noastră in 
călăuzitorul și animatorul 
nostru, partidul comuniș
tilor și încercatul ei 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
ne-a trezit încrederea in 
propriile noastre forțe ; 
care ne-a dovedit ce 
uriașe puteri creatoare se 
află în sinul acestui po

por talentat și înzestrat, 
puteri care sint toț mai 
larg scoase la iveâlă și 
folosite spre fericirea în
tregii națiuni. ..........

Pe frontispiciul Repu
blicii noastre aș pune o 
fereastră larg deschisă 
către lumea întreagă; pe 
de o parte ca lumea în
treagă să poată cunoaște 
și aprecia realizările și 
realitățile noastre, fiindcă

de oaspeți, și exprimă că 
sințem oricind pregătiți 
să primim prietenii noștri 
din lumea întreagă. Și 
dacă spun acest lucru, 
subliniez că România so
cialistă are azi intr-ade
văr prieteni in întreaga 
lume, prieteni care ne 
stimează, care privesc 
țara noastră ca spre un 
simbol al păcii și priete
niei intre popoare. Sîn-

de Franz Johannes BULHARDT

re ca să ușurăm munca 
oamenilor, să grăbim 
mersul înainte al socie
tății noastre socialiste 
spre progres și bunăstare.

Pe frontispiciul Repu
blicii aș scrie VATRA ÎN
FRĂȚIRII, deoarece tră
im aici, români, maghiari, 
germani, sirbi și alte, na
ționalități, bucurindu-ne 
de aceleași drepturi, ga
rantate de Constituție și 
asigurate prin baza ma
terială.

Aș putea scrie și 
ȚARA ADEVĂRATEI DE
MOCRAȚII, deoarece fle
care dintre noi este che
mat să participe la con
ducerea treburilor ob
ștești, la elaborarea legi
lor care ne privesc pe 
toți, și folosim acest drept 
ca adevărați stăpini ai 
soartei noastre.

Aș putea scrie și ȚARA 
OMENIEI ȘI DREPTĂ
ȚII, fapt care este oglin
dit prin numeroase legi 
și hotăriri sociale in 
favoarea tinerilor, virst- 
nicilor, familiilor cu mul ți 
copii, suferinzilor, bolna
vilor, femeilor gravide, fe
meilor in general, care 
se bucură la noi de ace
leași drepturi cu bărbații, 
cu un cuvint in sprijinul 
OMENIEI.

O, ce multe inscripții 
s-ar putea incrusta pe 
frontispiciul unei țări cum 
este Republica Socialistă 
România ! Dar poate i-aș 
spune simplu : PATRIE 
- DRAGOSTEA MEA 1

rarea țării, cînd se contura tot mai clar curentul 
unor vaste prefaceri revoluționare, a propovă
duit cultul pentru „rustic", pentru „tihna așeză
mintelor noastre patriarhale", componentă a 
„capitalului biologic și sufletesc" al poporului 
nostru. Sinistră pledoarie, prin care se încerca 
justificarea și perpetuarea politicii ce menținuse 
România în starea de înapoiere economică și 

totală dependență față 
------------------------- de rharile puteri.

Pentru Partidul Comu
nist Român a apărut 
clar, de la început, că 
pentru scoaterea țării din 
această situație, pentru 
propulsarea, ei pe drumul 
avintului 
imperios 
treacă la industrializarea 
țării, ceea ce a devenit 
pe deplin posibil in con

dițiile actului revoluționar al naționalizării în
făptuit de republică.

Generațiile mai virstnice iși amintesc de iro
niile pe care partidele reacționare, posturile de 
radio occidentale le făceau pe seama proiectelor 
comuniștilor români de a construi in țară mașini 
și utilaje, de a crea o largă industrie națională.

' și

România în starea

LA A XXX-A ANIVERSARE

ceste interese ale reacțiunii : „...industria grea 
ca punct principal de grijă al politicii noastre 
economice este sinonim cu răsturnarea premise
lor existenței noastre. Este îmbrățișarea unui 
crez cu desăvirșire opus structurii românești 
social-economice. Este sacrificarea tuturor rea
lităților pe altarul unor interese străine de fac
tura și putințele poporului român..."

...Este numai un crimpei dintr-o vastă macu
latură, care decenii de-a rîndul, în timpul orin- 
duirii burghezo-moșierești, și apoi după elibe-

econ ornic era 
necesar să se

Unii nu s-au sfiit să „prorocească" chiar 
datele la care se vor încheia aceste „utopii" 
cum ie calificau cu ură în acele vremuri
(Continuare în pag. a Il-a)

de

nu avem nimic de ascuns, 
iar pe de altă parte ca 
să intre zîmbetul po
poarelor cu care țara 
noastră conlucrează tot 
mai strîns pentru pace și 
fericire; să intre-soarele 
tuturor țărilor cu cape 
tara noastră oonlucrează 
pentru instaurarea unei 
noi ordini economice in
ternaționale, pentru drep
tul fiecărei națiuni la o 
viață liberă, de sine stă
tătoare, să intre tot ce 
e nou in tehnică și ști
ință, ca să-l asimilăm pen
tru noi și spre binele în
tregii' omeniri. Și ca să 
poată intra' cit- mai curind 
porumbeii cu ramuri de 
măslin aduse din toate 
colțurile lumii.

Pe frontispiciul Repu
blicii noastre aș purie in
scripția BINE AȚI VE
NIT, fiindcă aceste cu
vinte reflectă sufletul po
porului nostru, bucuros

tem oricind gazde bune 
pentru orice intilnire in
ternațională care slujește 
progresului, slujește bine
lui omenirii. Sîntem gata 
oricind să împărtășim 
din experiența noastră ce
lor care au pășit de cu
rind pe drumul indepen
denței politjce, să-i ajutăm 
in eforturile lor pentru 
a-și asigura dezvoltarea 
economică independentă, 
de care o suveranitate a- 
devărată nu se poate lip
si. Avem experiențe bune 
in multe domenii și sîn
tem dispuși să le împăr
tășim și altora.

Pe frontispiciul Repu
blicii noastre aș pune in
scripția CETATEA ȘTIIN
ȚEI ȘI TEHNICII, deoa
rece tocmai în acest do
meniu desfășurăm o ac
tivitate asiduă și pentru 
că la noi fiecare al cinci
lea cetățean invață. De
punem eforturi stăruitoa

La confluența artei 
cu știința și ingeniozitatea

Creația tehnică
O înclinație explicabilă 

la comentatorii și cronica
rii noștri de artă, ca și 
imaginile tumultuoase ale 
manifestărilor artistice din 
cadrul fiecărei etape, au 
anilateralizat oarecum, in 
ochii opiniei publice, ima
ginea acestei ample mani
festări de spiritualitate ro
mânească contemporană, 
care este Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei". Pentru noi însă, cei 
care am fost răsplătiți cu 
primele titluri de laureat 
al marelui festival, emoția 
de atunci, din zilele sărbă
torești ale încheierii pri
mei ediții, era cu atît mai 
mare cu cit — ca artiști 
profesioniști — ne vedeam 
făcînd parte dintr-un mare 
detașament alcătuit din 
toate categoriile de crea
tori din țara noastră : de 
la creatorii de frumos pină 
la creatorii de util, de la 
cei care duc arta noastră 
spre culmile rivnite, pină 
la cei care, dezvoltind ne
contenit bazele materiale 
ale societății; creează in 
domeniul tehnic, in dome
niul perfecționării indus
triale, in domeniul îmbu
nătățirii calitative a pro
ducției de bunuri materia
le. întrunind astfel tot 
ceea ce este mai semnifi
cativ și mai util pentru 
progresul țării, „Cintarea 
României" ni se înfăți
șează drept un festival

muncitorească la
excelent conceput, unic și 
specific, tocmai pentru că 
reprezintă atit de complet 
realitatea creației româ
nești contemporane în toa
te domeniile ei, tocmai 
pentru că o stimulează pe 
toate direcțiile afirmării ei.

Din pricina aceasta, in-' 
tenția oarecum polemică a 
rîndurilor de față in legă
tură cu cei care ar fi ten

Festivalul „Cîntarea României"
rășului Constantin Neagoe, 
secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea 
de mecanică fină Sinaia. El 
vorbește despre procedeul 
„extrudării la rece" — pe 
care l-a asimilat colectivul 
fabricii pentru realizarea 
unor piese la pompele de 
injecție, asigurind econo
mii anuale de tone de me
tal scump — oțel aliat cu

însemnări
de la întreprinderea de mecanică find din Sinaia

tați să reducă festivalul la 
folclor și artă... Pentru că. 
ceea ce-1 întregește, ceea 
ce-i dă conținut, materiali
tate și amploare, este toc
mai creația tehnică — ca
racterul ei cit mai de 
masă, permanenta emula
ție pe care o provoacă, de 
la probleme de interes uzi
nal, pină la cele care aduc 
șoluții pe plan național. 
Numai ținind seama de ea, 
imaginea Cintării Româ
niei — a „cintării" in sen
sul laudei și ridicării ei de 
către toți cei ce creează in 
țara noastră — se configu
rează în mod deplin și 
semnificativ.

Am in față un articol 
publicat într-o culegere de 
texte dedicate Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" sub semnătura tova

crom, nichel și molibden. 
Vorbește, de asemenea, 
despre un alt procedeu 
„rotofinisarea", pus în prac
tică prin autoutilare, reali- 
zindu-se economii duble : 
o dată, prin aplicarea pro
cedeului și, a doua oară, 
prin crearea instalațiilor 
necesare, cu inteligență și 
forțe proprii. Mai vorbește 
despre creșterea capacită
ții atelierului de autouti
lare al întreprinderii. în 
așa fel incit să se dubleze 
producția de mașini-unelte 
speciale și specializate ; 
despre faptul că, la înce
putul acestui an, ponderea 
produselor noi în totalul 
producției întreprinderii de 
mecanică fină Sinaia re
prezenta 94,1 la sută, iar 
valoarea produselor execu
tate dintr-o tonă de metal 
a ajuns la peste 120 000 lei.

Da, așa vede un om de 
partid, legat temeinic de 
problemele producției uneia 
dintre cele mai specifice 
uzine din țară, participarea 
colectivului din care face 
parte, la marele festival al 
cintării României socialis
te. $i nu cred că greșește 
deloc. Ba, dimpotrivă, a- 
șază creația tehnică pe lo
cul însemnat pe care-1 are 
în ansamblul întregii crea
ții românești contempo
rane.

Vizităm turnătoria, origi
nala turnătorie a acestei 
întreprinderi — un flux 
tehnologic gîndit funcțio
nal pentru economisirea la 
maximum a metalului. Fla
căra cuptorului arde la 
1000 de grade, dar incan
descența caracteristică a- 
cestui loc este cea a inte
ligenței creatoare. Arta 
constă aici in economia de 
metal. Metale scumpe, me
tale rare care intră in 
corpul unor mașini de 
mare finețe și precizie, se 
toarnă la modul cit se 
poate de economic, dato
rită inteligenței și imagi
nației celor ce lucrează 
aici. Inteligența, imagina
ția, spiritul practic, spiritul 
tehnic, totul se sublimează, 
se adună și ajunge la

Corneliu LEU
(Continuare în pag. a Ii-a)

Sîntem cu toții 

proprietari, producători, 

beneficiari

MUNCA NOASTRĂ - 
IZVORUL 

BUNĂSTĂRII 
NOASTRE
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Cu 11 luni mai devreme

La Zalău a fost pusă în funcțiune 
o importantă capacitate de producție

Telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Oamenii muncii de la întreprinde
rea de conductori electrici emai
lați— Zalău, impreună cu colectivul 
de constructori și montori de pe 
platforma industrială a orașului au 
pus parțial in producție, cu 11 luni 
mai devreme, o capacitate de emai
late de 6 000 tone.

Cu acest prilej a fost trimisă o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se arată, 
între altele: Mobilizați de istoricele 
hotăriri ale Conferinței Naționale a 
partidului, noi, comuniștii de aici, ne 
angajăm să dăm in producție, pină la 
sfirșitul trimestrului I 1978 — deci 
cu cel puțin 8 luni înainte de ter
men — întreaga capacitate de pro

ducție. în felul acesta vom contribui 
la realizarea angajamentului județu-; 
lui de a întrece cota celor 10 miliar
de prevăzute a se atihge in 1980, 
cu cel puțin 1.3 miliarde lei.

Vă rugăm să primiți, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, se ara
tă in încheierea telegramei, mulțor. 
mirile și recunoștința adincă a Săj-. 
lăjenilor pentru sprijinul. acordat 
dezvoltării economico-sociale a jur 
dețului și angajamentul nostru ferm 
de a face totul pentru a ne îndeplliii 
exemplar sarcinile ce ne revin dip 
istoricele documente ale Congresului, 
al XI-lea, ale recentei Conferință 
Naționale a Partidului Comunist 
Român. Ț.

i
.... -.

Imagini din albumul Republicii — anul XXX CONSTANTA industrială

Puternica dezvoltare industrială — o firească ipostază a porții maritime a țării, Constanța
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Conducerea partidului a încredințat constructorilor și montorilor 
de pe șantierul COMBINATULUI PETRiOCHJiMIC NĂVODARI - cea 
mai mare platformă de investiții a indistriei chimice românești din 
actualul cincinal — sarcina dte inaltă răspundere de a acționa la ni
velul maxim al posibilităților pentru ca să asigure terminarea lucră
rilor, pină la sfirșitul aiBilui 1978, la primul mare obiectiv : rafi
năria. Cum s-a muncit in acest an pe șantfer, ce experiență se des
prinde din activitatea constructorilor și montorilor ?

La combinatul din Năvodari s-au 
creat premise reale pentru ciștigarea 
bătăliei cu timpul — aflată în plină 
desfășurare — pentru devansbrea 
termenelor de execuție : a fost în
cheiată cu succes „lupta cu murea". 
Despre ce este vorba ? Pentru a nu 
afectă nici un metru pătrat din stț- 
prafețele agricole din această zonă» 
deosebit de rodnice datorită lucrări-» 
lor de îmbunătățiri funciare și iri
gații, mării i-au fost smulse aproape 
50 de hectare luciu de apă, fiind 
transformate in teren solid, care va 
suporta greutatea a mii de tone de 
instalații. Restul combinatului va fi 
clădit pe un teren mlăștinos și nisi
pos care, în prealabil, a fost întărit 
prin ample lucrări de consolidare. 
Apropiata vecinătate a mării a ri
dicat o cerință fundamentală : aceea 
a combaterii poluării. în dublu sens, 
atit in ce privește apărarea litora
lului împotriva poluării, cit și pro
tejarea instalațiilor din combinat de 
influența salinității marine. Soluțiile 
tehnologice și constructive, îndrăzne
țe și originale, au fost stabilite prin 
strinsa colaborare a specialiștilor din 
Institutul central de chimie, Institu
tul central de cercetare, proiectare 
și directivare în construcții, a cadre
lor didactice din învățămîntul teh
nic superior și specialiștilor 
rneroase unități de cercetare 
oerie tehnologică.

Odată cîștigată „lupta cu 
s-au întărit preocupările pentru a- 
tingerea în mod constant a unor rit
muri de muncă record. Dacă la 
sfirșitul primului semestru, șantierul 
înregistra o răminere în urmă de 
peste 90 milioane lei, în scurt timp 
aici s-a produs un salt spectaculos 
in evoluția lucrărilor, asigurindu-se 
nu numai redresarea rapidă a situ
ației, dar șl depășirea substanțială, 
cu peste 53 milioane lei, a prevede
rilor planului de investiții pe acest 
an. Cum a fost posibil ?

— Constituirea, din indicația 
eretarului general al partidului, 
comandamentului de coordonare 
lucrărilor a avut și are o mare 
semnătate, cu efecte deosebit de 
zitive asupra activității din a doua 
parte a acestui an, ne-a spus ing. 
Radu Suman, directorul Trustului de 
construcții chimice din Midia. Cel 
mai important cîștig, sub acest as

diu un
și ingi-

marea'

se- 
a 
a 

in- 
po—

pect. constă în organizarea superioară 
a muncii pa: șantier, ceea ce a creat 
condiții să se lucreze în ritm susți
nut, cu o productivitate tot mai ridi
cată.

într-adevjăr, în cursul trimestrului 
III a fost atinsă pe șantier o pro
ductivitate a muncii cu peste 60 la 
sută mai mare decit in primul se
mestru. în luna noiembrie, de pildă, 
declarată de colectivul de construc
tori de aici „lună a producției re
cord" in iatimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, valoarea lu
crărilor executate a fost de peste 6 
ori mai mare decit în ianuarie. La 
fel stau lucrurile și in ce privește 
montajul tehnologic. Comparativ cu 
lena iulie, in luna noiembrie pro
ducția realizată a crescut de trei ori.

Sleitul înregistrat în întreaga ac
tivitate a șaritierului este și mai con
vingător pus în evidență prin com
pararea volumelor de lucrări execu
tate in diferite Itml ale anului :

DE CONSTRUCȚIIACTIVITATEA

Ianuarie iunie noiembrie

Turnări de betoane (mc/zl) 150 300 800
lucrări de hidrorambleere (mc/zi) 6 000 8 000 14 000
EJxecutarea coloanelor de balast

(bucăți/zi) 30 108 160
Bfeterea piloților din beton armat

(bucăți/zi) 5 18 40
Montarea prefabricatelor din beton

armat (mc/zi) 5 32 60

ACTIVETATEA DE MONTAJ

(in tone/zi)

ianuarie iunie noiembrie

Montaj de construcții metalice — __ 10
Montaj de utilaje tehnologice — 15 40
Montaj de conducte tehnologice — 1 15
Montaj de rezervoare rulate — 20 40

Concret, în ce mod s-a acționat 
pentru accelerarea ritmurilor de lu
cru ? Care este „secretul" succesului 
constructorilor și montorilor de la 
Năvodari ?

• ORGANIZAREA SUPERIOARA 
A LUCRĂRII,OR, prin stabilirea cu 
claritate a programului zilnic de lu
cru, in cantități fizice, însoțită de 
analiza tot zilnică a gradului de !n-

lularizăm, să încurajăm, să apli

Pe cea mai mare platformă de investiții a industriei chimice din acest an

CUM S-A REUȘIT? CE PIRGHII AU FOST ACȚIONATE?

re

deplinire a sarcinilor, de rezolvarea 
problemelor apărute intr-un punct 
sau altul al șantierului.

— De mare folos in munca noas
tră se dovedește a fi înființarea unui 
„turn de control", prin analogie cu 
turnurile de control de pe aeropor
turi, ne relata tovarășul director 
Radu Suman. Esența acestei metode 
de organizare constă in conducerea șl 
urmărirea lucrărilor prin excepție, 
adică in primul rind prin depistarea 
și înlăturarea greutăților cu care 
tem confruntați intr-un moment 
altul.

Tot pe plan organizatoric mai 
ținem concentrarea eforturilor asu
pra încheierii acelor lucrări care pot 
ajuta efectiv pe constructori pe 
parcursul Întregii durate de exe
cuție a combinatului. S-a tradus ra
pid în practică indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul vizitei de lucru efectuate pe 
acest șantier in luna mai a.c., de a 
se acorda o atenție deosebită con
strucției viitorului atelier mecanic al 
combinatului, astfel 
fie folosit, in această 
constructori pentru 
repararea propriilor 
pentru confecționarea de construcții 
metalice și instalații'- electrice. Ate

sin- 
sau

incit acesta să 
etapă, de către 
întreținerea și 
utilaje, ca și

lierul mecanic a fost realizat șl a 
devenit un sector de bază in activi
tatea de pe platforma chimică Năvo
dari. Montorii Trustului de montaj 
pentru utilaj chimic din București 
realizează, cu forțe proprii, lunar, 
500 tone de construcții metalice. Mai 
consemnăm, totodată, crearea unei 
puternice baze de producții pe șan
tier. o adevărată fabrică de construc
ții, în care se produc centralizat, prin 
metode industriale, deci cu costuri 
reduse și la un nivel calitativ supe
rior, betoane, prefabricate, confecții 
și construcții metalice, armături ș.a.

• GRADUL RIDICAT DE MECA
NIZARE A OPERAȚIILOR de tera- 
samente, betoane, montaj prefabri
cate. batere a piloților ș.a. reprezin
tă o altă „linie de forță" in activi- 

. tatea constructorilor.
— Dispunînd de o dotare modernă 

atit in privința mijloacelor de trans
port, cit și a utilajelor grele de mare 
capacitate — ne spunea maistrul 
principal Vasile Vlad, secretar al or
ganizației de partid a secției de uti
laj transporturi — am trecut cu mare 
operativitate la organizarea întregii 
noastre activități potrivit indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului. Cea mai importantă măsură 
constă in organizarea lucrului in 
două schimburi prelungite de cite 11 

ore, ceea ce asigură practic funcțio
narea neîntreruptă a utilajelor de 
construcții.

Rezultatele ? Coeficientul de schimb 
atins la utilajele grele este 2,6, in 
timp ce, in permanență, productivi- 
tățile fizice planificate au fost depă
șite in medie cu 18 la sută la exca
vatoare. buldozere și macarale. Șl 
încă un element : indicele de folo
sire a utilajelor grele este de peste 
87 la sută. Nu intimplător, lucrările 
de excavații și umplutură a terenu
lui la două mari rezervoare de țiței 
au fost încheiate cu 30 de zile mai 
devreme ; terasamentele de loess la 
parcurile de rezervoare ale rafinăriei 
au fost, de asemenea, terminate cu o 
lună în avans.

• ACTIVITATEA RODNICA A 
SCHIMBULUI II la un număr im
portant de lucrări — terasamente și 
hidrorambleere. lucrări de betoane și 
prefabricate, transport de materiale, 
izolări de conducte, montajul rezer
voarelor de mare capacitate — este 
de natură să asigure continuitatea 
muncii, executarea unui volum în
semnat de operații în timpul nopții, 
pregătirea fronturilor pentru acele 
activități ce nu se pot desfășura de
cit ziua, intr-un cuvint. un ritm 
înalt și neîntrerupt de execuție. Pen
tru aceasta, constructorii au rezolvat 
din timp și in bune condiții două 
probleme vitale pentru munca de 
noapte : au pus în funcțiune o stație 
de 110 kV și și-au repartizat astfel 
forțele incit, in permanență, să se 
asigure la toate punctele de lucru o 
atentă și competentă supraveghere 
tehnică din partea maiștrilor și a in
ginerilor.
• STIMULAREA LARGA A INI

ȚIATIVELOR ȘI IDEILOR VALO
ROASE ALE CONSTRUCTORILOR. 
Orice proiect sosit pe șantier este 
studiat pe toate fețele, dezbătut în 
diversele compartimente de activita
te, supus deopotrivă analizei munci
torilor și a specialiștilor. Nu întim- 
plător intilnim printre oamenii cu 
idei novatoare, cu eficiență certă, nu
mele unor muncitori specialiști ca 
Mircea Iacob, Ion Cobuz, Ion Mircea, 
Mihai Mirț. De pildă, din mijlocul 
comuniștilor, al muncitorilor de la 
stația de utilaje s-a născut inițiativa 
realizării unei productivități a mun
cii peste plan egală cu dublul spo
rului de retribuție. Iar faptele ates
tă fermitatea cu care oamenii sînt 
hotărîți să-și onoreze acest angaja
ment. Dacă sporul mediu de retribu
ție majorată intr-o lună este de circa 
100 lei pe muncitor, productivitatea 
lunară peste plan se ridică la 
1 000 lei.

Din „FIȘA DE MUNCA" a pro
motorilor întrecerii socialiste :

Ion Mibăilă, maistru specialist ca
zangiu, și-a propus, iar rezultateie 
de pină acum sint o garanție în acest 
sens, să realizeze rezervoarele de 
50 000 mc in 6 luni, deci cu două luni 
mai repede. Cum acționează ? Mal 
întîl, printr-o minuțioasă pregătire a 
condițiilor de lucru la predarea „șta
fetei" între schimburi. De pildă, prin 
asigurarea în schimbul de noapte a 
materialelor, inițiativă aplicată la 
propunerea oamenilor, se obține în 
schimbul de zi o productivitate cu 
50 Ia sută mal ridicată decît in mod 
obișnuit.

Tudor Coliș, șeful unei echipe de 
dulgheri, realizează zilnic în loc de 
25 mc, 35 mc de cuburi pentru apă
rarea digurilor. Septar Vani reu
șește, împreună cu formația lui de 
lucru, să atingă în permanentă, la 
montajul rezervoarelor rulante, o 
productivitate cu circa 20 Ia sută mai 
mare decit a celorlalte echipe. Frații 
Ilie și Ștefan Lețea, lucrind la te- 
rasament, realizează zilnic 1 000 mc 
față de 800 mc planificați. Vasile 
Iliaș este cel care dă „tonul" la ba
terea piloților. Recordul său : 13 pi- 
loți zilnic, ceea ce înseamnă o de
pășire cu 60 la sută a sarcinii lunare 
de plan.

„.$! cîteva din ANGAJAMENTELE 
MUNCITORILOR.

— Prin reducerea la maximum a 
orelor de funcționare „in gol" a uti
lajelor de construcții și mașinii ițr, 
ceea ce presupune măsuri pentru or
ganizarea și mai judicioasă a lucră
rilor. în 1978 vom obține rezultate 
cu mult superioare recordurilor ac
tuale. (Ing. Omer IukSel, șeful stației 
de utilaje și transporturi).

— In preocupările pentru ridica
rea calificării muncitorilor, pentru 
specializarea lor la lucrările de mon
tare a rezervoarelor de mare capa
citate se află cheia sigură a creșterii 
in ritm susținut a productivității 
muncii în anul care vine. (Ilie Oprea, 
muncitor cazangiu).

— Cunoaștem bine planul și sar
cinile din anul 1978. Am început să 
ne organizăm de pe acum pentru a 
prelua acest „vîrf" de activitate. 
(Constantin Tiflgiu, muncitor).

— Pentru anul viitor dispunem de 
proiecte, de utilaje tehnologice, con
structorul este bine organizat și do
tat cu utilaje de execuție, colabora
rea cu el decurge în bune condiții. 
Iată sintetizate argumentele care-mi 
dau convingerea că vom reuși să ne 
îndeplinim, așa cum ne-am anga
jat, sarcina de a oune in funcțiune la 
termen RAFINĂRI A. (Constantin 
Roncea, directorul combinatului).

Inq. Cristian ANTONESCU

Imagini din albumul Republicii — anul XXX IAȘIUL industrial și Urban

Astăzi, in „dulcele tirg al lașilor", industrializarea a produs prefaceri adinei, înnoitoare

(Urmare din pag. I) 
coeficientul comun al spi
ritului creator.

Ca printr-un muzeu de 
artă abstractă, treceam cu 
maistrul Adrian Ionescu 
pe lingă modelele de ceară 
ce închipuie formele vii
toarelor piese. Dar nu 
emoția artistică era cea 
care ne încerca. O altă 
emoție, mult mai mare, 
cea pe care o trăiești in 
fața rezultatelor practice 
ale Inteligenței și efortului 
creator, cea care ne ridică 
la cotele cele mai înalte 
ale tehnicii și productivită
ții, făcindu-ne să ne sim
țim într-o modernă uzină 
de talie europeană. Semi
fabricate de precizie, con
sum mic de metal și mano
peră pornesc de aici, din 
această turnătorie gindită 
și realizată in ultimele 
cincinale de oamenii uzi
nei. prin concepția lor pro
prie. Pornesc de aici, mon- 
tîndu-se în ansamblul de 
mare finețe tehnică a pom
pelor de injecție — inima 
motoarelor cu care indus
tria noastră se mîndrește. 
Iar, la rindul lor. pompele 
de injecție realizate aici cu 
economii de metal, prin 
funcționarea lor de mare 
precizie, aduc însemnate 
economii de carburanți și 
de piese de schimb in în
treaga țară. însemnate eco
nomii realizate deci de 
uzină ; dar și economii 
realizate in procesele de 
producție ale beneficiarilor 
care folosesc produsele în
treprinderii. Un lanț dia
lectic in care creația teh
nică făcută cu simț gospo
dăresc aduce progres și 
folos material în multiple 
domenii.

Vreme de ani și ani, 
foarte pricepuții muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai a

cestei întreprinderi de tra
diție în mecanica fină ce 
și-a găsit lăcaș la poalele 
Bucegilor, un colectiv su
dat, constant, format din 
oameni stabili, legați de 
uzină și de meseria lor, în 
opera de perfecționare a 
muncit lor, a produselor 
lor. au pus la punct pro
cedee care se află înscrise 
în cărți cu titluri destul de 
complicate și foarte teh
nice, dar și in productivi
tatea și precizia muncii 
fiecărui om.

La confluența artei cu știința 
și ingeniozitatea

Unul dintre veteranii 
creației tehnice de aici este 
doctorul inginer Alexan
dru Teodorcscu, Munca in 
uzină, munca de perfecțio
nare a producției uzinei a 
făcut din el autorul a peste 
douăzeci de volume de stu
dii și tratate tehnice. Toa
te sînt legate de viata, de 
evoluția, de sarcinile de 
producție ale întreprinde
rii. demonstrind elocvent 
mediul nu numai prielnic, 
dar hotăritor pentru crea
ția tehnică și realizarea 
unui om pe care îl consti
tuie uzina. Iar dacă îl în
trebi pe doctorul inginer 
despre coautorii Iui, el iți 
va arăta pe paginile de 
titlu ale unora dintre cărți, 
înscrise alături de el, nume 
cunoscute, cum e maistrul 
Gagiu, turnătorii Creta și 
Rotilă. Dar imediat va face 
precizarea că e vorba, de 
altfel, și de alții ; mUlțl 
alții ; sute de nume, pen

tru că, întotdeauna, coau
torii unui om de concepție 
sint, de fapt, toți muncito
rii uzinei, cei care, prin 
priceperea și dăruirea lor, 
schimbă și înnobilează fața 
producției.

Și. odată cu aceasta, fața 
uzinei. Nucleu al unor 
muncitori de elită cîndva, 
ea a cpătat acum caracte
ristica întregii noastre in
dustrii, adunind și formînd 
detașamente și detașamen
te de tineri. Sînt caracte
ristice ei, modul cum clase 

lntregi din liceele patro
nate de uzină, la absolvire, 
intră in bloc in viata uzi
nei- Adevărul este că 
trăiești un septiment stenic 
în acest mediu muncitoresc 
de creație, bazat pe emu
lația unui colectiv intreg, 
cu personalități distincte, 
diverse, unite în actul dez
voltării uzinei, a produc
ției lor spirituale.

în spatele unei mașini 
complicate, care purta cu 
mindrie emblema: „MEFIN 
— Autodotare" am făcut 
cunoștință cu doi oameni 
încă tineri, despre care nici 
nu-mi venea să cred că lu
crează aici, împreună, din 
anul 1952. Era maistrul 
Valeria Popescu și colegul 
său Simion Zgribcca. Un 
sfert de veac de muncă, de 
evoluție, de realizare in a- 
ceastă uzină. Și. totuși, in 
fiecare zi de muncă, pen
tru ei totul iși găsește la
tura sa deosebită, ineditul 

și elementul activ care le 
dă sentimentul că au de 
făcut ceva în plus, că au 
de precizat ceva, de per
fecționat ceva. Problema 
actuală, de exemplu, de 
care se ocupă cei doi maiș
tri in organizarea secției 
lor, este cea a polideservi- 
rii unor mașini de către 
muncitori : agregate speci
fice producției uzinelor sint 
proiectate și așezate in așa 
fel incit să se ajungă la o 
creștere simțitoare a pro
ductivității muncii.

De enunțat acest lucru e 
destul de simplu. De re
zolvat însă înseamnă gîn- 
dire creatoare in proiecta
rea agregatelor, stimularea 
și coordonarea tuturor fac
torilor tehnici care pot face 
aceasta, experimentarea di
verselor soluții, formarea 
oamenilor pentru a fa'ce 
față cu pricepere și dă
ruire unui nou' stil de lu
cru. înseamnă, in ultimă 
instanță, tocmai concepția 
comunistă asupra conduce
rii producției și dezvoltă
rii ei.

Majoritatea mașinilor ca
re populează halele sint 
tipuri noi, superioare, gin- 
dite sau adaptate aici la 
nevoile tehnice ale crește
rii necontenite a produc
ției ; toți oamenii care le 
manevrează sînt muncitori 
de înaltă calificare care 
lucrează ia mai multe ma
șini deodată, polideservire 
insemnind și progres teh

nic, și creștere necontenită 
a calificării profesionale, 
în acest fel, se obține 
o producție sporită, in 
același timp, se realizea
ză și oameni complecși, 
tehnicieni de precizie, apțl 
să conducă un intreg pro
ces tehnologic. Iar. in al 
treilea rind, se stimulează 
imaginația creatoare a fie
cărui muncitor, pentru a 
propune soluții de proiec
tare a unor agregate tot 
mai complexe, garantind 
productivitatea modernă a 
cincinalului revoluției teh» 
nico-științifice. Totul, in- 
tr-un ansamblu organic al 
dezvoltării omului și uzinei 
— amplă și migăloasă 
operă de creație colectivă 
care, in ultimă instanță, în
seamnă progres tehnic și 
progres social.

în încheierea acestor 
rinduri, pentru ca cititorul 
să aibă o imagine completă 
â acestui colectiv despre 
care secretarul comitetului 
său de partid scrie că par
ticipă la Festivalul „Cin- 
tarea României" realizind 
din fiecare tonă de metal 
produse în valoare de pes
te 120 000 lei, trebuie să 
spun că am asistat și la 
evoluția unei formații da 
dansuri care tocmai se în
torcea dintr-un turneu dip 
Franța, și la o seară de 
poezie in care se recitau 
versuri de Teodor Poiană, 
tehnician in uzină, al cărui 
volum, recent apărut, a 
fost atit de bine primit 
de critică. Dar actul artis
tic al acestor creatori ii 
înțelegeam acum altfel, vă- 
zind pietrele lui prețioase 
în montura de inestimabilă 
valoare a creației tehnice 
cu care venisem in . con
tact, a caracterului de masă 
care iși punea amprenta 
asupra realizării spirituale 
a unui întreg colectiv.

0 ECONOMIE DINAMICA, PROSPERA
(Urmare din pag, I)

Imagine din noua urbanistică a municipiului Botoșani

început ale republicii. Azi, tocmai a- 
ceste „utopii" au adus și aduc Româ
niei prestigioasa titluri și medalii de 
aur la tirgurile internaționale ; in
stalații de foraj, tractoare, rulmenți, 
elemente de automatizare, echipa
mente tehnologice, autovehicule, lo
comotive electrice, produse chimice 
complexe etc. sint exportate in zeci 
de țări ale lumii, dintre care unele 
cu îndelungi tradiții industriale.

Faptul că incercind o comparație 
intre anul 1976, cind a demarat ac
tualul cincinal, și 1950, anul dinain
tea primului cincinal, putem evoca 
asemenea creșteri spectaculoase ale 
producției — de 205 ori pentru in
dustria electrotehnică, de 130 de ori 
pentru industria chimică, de 87 ori 
la construcții de mașini, de 41 de ori 
la energia electrică și termică, de 
peste 19 ori Ia oțel — vorbește de 
la sine despre avintul pe care l-a 
cunoscut economia noastră in anii 
republicii. în ansamblul ei, produc
ția industrială a sporit în perioada 
amintită de 23 de ori, cu un ritm 
mediu anual de aproape 13 la sută, 
nivel atins în acest interval de timp 
doar — din cind în cind I — de ci- 
teva țări ale lumii.

Definitoriu pentru modul in care 
s-a dezvoltat industria este accen
tul pus pe ramurile de vîrf ale pro
gresului tehnic, decisive pentru asi
gurarea unui progres rapid al între
gii economii, pentru valorificarea su
perioară a materiilor prime și mun
cii sociale și afirmarea puternică a 
cuceririlor revoluției științifico-teh- 
nice contemporane. încă din anul 
1970, cele patru ramuri caracteristi
ce pentru profilul unei economii mo
derne — energetica, metalurgia, con
strucția de mașini și industria chimi
că — asigurau mai mult de jumă
tate din producția industrială a tă
rii, față de numai 25,5 la sută în 
1950. La sfirșitul anului trecut, pon
derea acestora atingea aproape 58 Ia 
sută ; singure, industria construcții
lor de mașini și industria chimică 
furnizau 45 ta sută din volumul pro
ducției industriale, față de numai cir
ca 16 la sută in 1950, urmînd ca 
pină ia sfirșitul cincinalului actual 
cele două ramuri să atingă aproape 
50 la sută.

Realitățile României de azi se con
stituie intr-o usturătoare replică dată 
acelor politicieni reacționari care in 
urmă cu numai 3 decenii nu s-au 
sfiit să arunce oprobriul asupra pro
priului popor, aflrmind că „munca 
Industrială cere minții ji brațelor o 
disciplină pe care sufletul românesc, 
bogat in expansiuni subiective, nu 
d poate realiza". Iată că poporul ro
mân are. pe lingă marile disponibi
lități sufletești, și o enormă forță 
creativă in domeniul tehnic, care i-a 
atras stimă și admirație internațio
nală.

Dezvoltarea puternică a industriei 
a făcut posibil avintul tuturor ramu
rilor economiei naționale. Industria 
a creat baza materială pentru coo
perativizarea agriculturii, care a de
terminat o schimbare revoluționară

de proporții uriașe în viața satului 
românesc, in relațiile de producție, 
in condițiile de muncă și in modul 
de existență aJ țărănimii. Saltul ca
litativ realizat deopotrivă pe planul 
structurilor, cit și aJ dotării tehnice 
a asigurat ridicarea continuă a nive
lului producției agricole, nivel ce a 
atins in ultimii doi ani cele mai ri
dicate cifre din istoria țării.

Avintul economiei românești in 
anii republicii nu a fost un dar 
al nimănui, ci rezultatul nemij
locit al propriilor eforturi ale po
porului român, oglindite pregnant in 
alocarea unei părți importante din 
venitul național pentru fondul de 
dezvoltare, pentru realizarea unor 
programe de investiții din ce in ce 
mai vaste. Pentru a releva dimen
siunile uriașului efort constructiv al 
poporului nostru este suficient să a- 
mintim că in perioada anilor 1950— 
1976 au fost realizate investiții de 
peste 1 300 miliarde lei, volumul lor 
crescînd de la circa 5,7 miliarde lei 
în 1950 la peste 141 miliarde lei in 
1976.

Deosebit de semnificativ pentru 
dezvoltarea economiei noastre in 
anii republicii este și faptul că pro
gresul general este conceput ca o 
sumă a progreselor tuturor zonelor 
și județelor țării. Peisajul Întregii 
țări este cea mai semnificativă do
vadă că nu există in prezent județ 
unde să nu se fi construit în anii 
socialismului, cu deosebire în ulti
mul deceniu, numeroase obiective 
industriale, edificii șocial-culturale. 
Dacă in 1965 abia 4 județe depă
șeau 10 miliarde lei producție indus
trială, in prezent acest „prag" a fost 
trecut de 26 de județe, urmind ca 
pină la sfirșitul actualului cincinal 
absolut toate județele țării să atingă 
nivelul amintit. Promovind consec
vent politica de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe intreg cu
prinsul țării, partidul a creat și con
solidat fundamentul economic al 
unei vieți de bunăstare și civiliza
ție, ca și al deplinei egalități in 
drepturi pentru toți cei ce muncesc 
din patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate.

O' etapă nouă, superioară in dez
voltarea economică a țării a deschis 
Congresul al XI-lea al partidului, 
prin obiectivele și măsurile cuprinse 
in actualul cincinal, in Programul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Primii doi 
ani ai actualului cincinal se disting 
prin succese deosebite obținute pe 
intreg frontul construcției socialiste, 
în pofida unor greutăți — cala
mități naturale survenite In a- 
ceastă perioadă — clasa muncitoare, 
țărănimea, întreaga noastră națiune, 
muncind cu neîntrecută hărnicie și 
abnegație, au asigurat realizarea in 
avans a prevederilor pianului cinci
nal. Au fost demonstrate astfel, in 
modul cei mai convingător, superio
ritatea orinduirli noastre socialiste, 
capacitatea economiei planificate, și, 
desigur, mai presus de toate, forța 
de creație a unui popor liber. Nimic 
nu poate opri in loc înaintarea unei

națiuni ce se știe și se simte stăpină 
sie însăși și iși clădește conștientă 
viitorul fericit.

Tocmai acest simțămint înălțător, 
pe care l-a înrădăcinat trainic in 
conștiințe republica, mobilizează ne
contenit energiile poporului român. 
Recenta Conferință Națională a par
tidului comunist a dat o vie expresie 
acestei realități. Adoptind un șir de 
programe a căror semnificație constă 
în faptul că toate împreună asigură 
mobilizarea mai energică a potenția
lului creator al societății noastre, a 
tuturor rezervelor din economie, dez
voltarea economico-socială mai ac
centuată in raport cu prevederile 
cincinalului. Conferința Națională a 
deschis perspectiva ca pină la mijlo
cul deceniului viitor România să de
pășească stadiul de țară in curs de 
dezvoltare si să se înscrie in rindul 
țărilor cu un nivel mediu de dezvol
tare. lată că in mai puțin de 4 decenii 
— din 1947 și pină in 1985 — Româ
nia. care la data proclamării repu
blicii nici nu era luată in seamă in 
ce privește producția industrială de 
statisticile internaționale, va ajunge 
să se numere printre statei® deținind 
performanțe notabile ca grad de in
dustrializare și la o seamă de in
dicatori esențiali ai dezvoltării eco
nomice. Va fi parcursă astfel o etapă 
hotăritoare in drumul spre mărețul 
obiectiv stabilit de, Programul parti
dului— apropierea României de ță
rile Industriale dezvoltate ale lumii.

Desigur, această evoluție nu are in 
vedere doar indici cantitativi, ci, deo
potrivă, și poate chiar intr-o măsu
ră și mai mare decit orlcind altă
dată, indicii calitativi. Am putea spu
ne că. de fapt, creșterile cantitative 
preconizate pentru următorii 7—8 
ani se bazează pe adinei prefaceri 
calitative, pe stimularea puternică a 
factorilor calitativi ai creșterii eco
nomice. Este vorba, înainte de orice, 
de sporirea in ritmuri susținute a 
productivității muncii, realizarea 
unor produse de mai mare tehnici
tate. folosirea mult mai rațională a 
materiilor prime, ieftinirea costului 
lucrărilor de investiții, reducerea ac
centuată a cheltuielilor de producție. 
Acestea sint doar cîteva din elemen
tele importante care formează con
ținutul cerinței Conferinței Naționale 
de a „transforma cantitatea într-o 
nouă calitate".

Dispunem de tot ceea ce este ne
cesar pentru a realiza acest mare 
salt calitativ, revoluționar in activi
tatea noastră economică, pentru a 
face ca tot ceea ce am construit și 
construim, toate resursele materiale 
și umane să fie fructificate din plin, 
cu maximă eficiență economică. în
suflețit de succesele mari pe care le-a 
obținui pe drumul făuririi vieții sale 
noi, de perspectiva luminoasă a vii
torului, poporul român intimpină a 
XXX-a aniversare a republicii con- 
sacrîndu-și toate forțele pentru a 
transpune în viață orientările și sar
cinile stabilite de Conferința Națio
nală. astfel incit România să se ri
dice pe trepte tot mai înalte ale pro
gresului, bunăstării și civilizației so
cialiste.
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IZVORUL BUNĂSTĂRII NOASTRE
între documentele de o deosebita insemnâtate pen

tru dezvoltarea generală a țării în următorii ani, 
adoptate de Conferința Națională a partidului se nu
mără și PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI 
DE TRAI ÎN ANII 1976—1980. Elaborat din inițiativa 
și sub conducerea nemijlocită a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Programul 
prevede majorarea retribuțiilor personalului muncitor, 
creșterea veniturilor lucrătorilor din agricultura de 
stat, ale țărănimii cooperatiste și ale țăranilor cu 
gospodărie individuală din zonele necooperativizate, 
majorarea pensiilor și a cheltuielilor social-culturale, 
creșterea volumului desfacerilor de mărfuri și al

prestărilor de servicii, intensificarea construcțiilor de 
locuințe.

Măsurile prevăzute pentru creșterea mai accentuată 
a nivelului de trai al populației, in actualul cincinal, 
inclusiv reducerea săptăminii de lucru, ca urmare a 
realizărilor remarcabile obținute în primii doi ani ai 
actualului cincinal în toate domeniile de activitate 
și a creării de noi resurse privind creșterea produc
ției și a productivității muncii, constituie o nouă și 
puternică dovadă a grijii partidului și statului pen
tru om și nevoile lui, pentru ridicarea continuă a 
gradului de civilizație al întregului popor.

MUNCIND MAI BINE, ClSÎIGAM MAI MINT

Programul ridicării nivelului de trai în actualul cincinal reflectă 
dinamismul economiei noastre, justețea politicii partidului de dezvoltare 
puternică a forțelor de producție — ca factor hotărîtor al progresului 
multilateral și armonios al întregii societăți. El demonstrează că în centrul 
întregii opere de edificare a socialismului și comunismului în România 
se află omul, satisfacerea cerințelor sale de viață materiale și spirituale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Creșterea retribuției medii nete

Retribuția medie netă de-a lungul 
a trei decenii a crescut neîncetat, fiind 
în 1977 de APROAPE 5 ORI mai mare. 
Programul de creștere a nivelului de 
trai în arrii 1976—1980, adoptat de 
Conferința Națională a partidului, pre
vede ca fondul de majorare a retribu
țiilor stabilite pentru cincinal să creas
că cu 40 MILIARDE LEI.

încă din acest an, 3 700 000 de oa
meni ai muncii au beneficiat de prima

etapă a majorării retribuțiilor. Pe linia 
înfăptuirii hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului, din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. a! P.C.R. a 
hotărît reeșalonarea graficului de ma
jorare a retribuției, astfel încît etapa 
I a majorării să se încheie la 1 iunie 
1978 și nu la 1 septembrie, așa cum 
se prevăzuse inițial.

PRIN DEVANSAREA MAJORĂRII RETRIBUȚIEI, PERSONALUL 
MUNCITOR DIN RAMURILE RESPECTIVE VA BENEFICIA, ÎN 
PLUS, DE FONDURI DE PESTE 2 MILIARDE LEI.

DIN ZESTREA 
SOCIALA

Din zestrea social- 
culturală a localități
lor în anii Republicii: 
15 000 creșe și gră
dinițe pentru copii; 
30 000 unități în 
învățămînt; 400000 
locuri în căminele de 
nefamiliști; PESTE 
36 000 așezăminte 

culturale

Numai între anii 
1965-1976 au fost 
asigurate în țara 
noastră 2 300 000 
NOI LOCURI DE 

MUNCĂ

LOCUINȚE MAI MULTE, MAI GOUFORTABILE
Potrivit datelor recen- 

sămîntului de la începu
tul acestui an, în prezent 
APROAPE JUMĂTATE 
din populația țării locu
iește în orașe, iar mai 
bine de DOUĂ TREIMI 
din numărul total al ce
tățenilor patriei locuiesc 
în case noi. Aceste date 
sînt cunoscute de noi 
toți, dar ele își păstrea
ză cu atît mai mult ca
racterul lor emoțional. 
Dacă numai cu un sfert 
de veac în urmă con
struiam într-un întreg 
cincinal 46 000 de apar
tamente, în cincinalul 
actual construim PESTE 
1 000 000 de apartamen
te, la care se adaugă 
aite 250 000—300 000 de 
case.

în ultimul deceniu —

1976
1980

Dinamica construcției de locuințe

cel mai dinamic și mai 
prosper din întreaga pe
rioadă a construcției 
noastre socialiste — rit

mul de creștere a fondu
lui locativ a depășit rit
mul de creștere a popu
lației.

ÎN VIITORUL CINCINAL - 1981-1985 - SE VOR CONSTRUI 
1300000 DE APARTAMENTE - DE PESTE 28 ORI MAI MULT 
DECÎT ÎN PRIMUL CINCINAL - 1951-1955.

Mm mai mdlt, cdmpArăm
MAI MBIT

Volumul desfacerilor de mărfuri pe total comerț socialist (milioane lei)

Rezultat direct al creșterii 
veniturilor populației și al 
dezvoltării industriei pro
ducătoare de bunuri de 
consum, desfacerile de măr
furi prin comerțul socialist 
— pe locuitor — au sporit 
de la 739 lei în 1950 la pes
te 7100 LEI în 1976. Deci, 
într-un sfert de veac, o 
creștere de APROAPE 10 
ORI. în actualul cincinal 
fondul de marfă pus la dis
poziția populației va crește 

• Față de 1965, populația are de 5,5 ORI 
mai multe televizoare, de 5 ORI mai multe 
frigidere, de 3 ORI mai multe autoturisme.

• în cei 30 de ani ai Republicii, am cîștigat 
aproape 30 DE ANI de viată, prin creșterea 
duratei medii de viață de la 42 la 70 DE ANI!

cu 52,1 LA SUTĂ față de 
aproximativ 47 la sută cît se 
stabilise inițial. Așa cum se 
prevede în Programul de 
creștere a nivelului de trai 
între anii 1976—1980, în 
condițiile sporirii venituri
lor populației, volumul pres
tărilor de servicii va fi în 
1980 de 49,4 MILIARDE LEI, 
înregistrînd o creștere de 
75,3 LA SUTĂ față de 68,6 
la sută cît era prevăzut în 
planul cincinal.

MAI SĂNĂTOS!, MAI OPTIMIȘTI

Evoluția numărului de paturi pentru îngrijire medicală

An de an, odată cu dez
voltarea economică a țării, 
cu creșterea posibilităților 
materiale ale statului, au 
sporit și alocațiile buge
tare pentru ocrotirea sănă
tății, construindu-se nume
roase spitale, dispensare și 
policlinici modern utilate. 
Dacă în 1950 bugetul sănă
tății era de 644,5 milioane 

lei, 15 ani mai tîrziu el era 
de aproape 4,8 miliarde, pen
tru ca în acest an să ajun
gă la 11,5 MILIARDE LEI.

Dacă în anul ce a urmat 
instaurării Republicii erau 
12 650 medici, inclusiv sto
matologi, acum dispunem 
de peste 36 000 MEDICI Si 
STOMATOLOGI.

D VIATĂ SPIBIWAIĂ IOT MAI BOGATĂ

Z23SE

. OOlei

1950 1965 1980

21ÎLEI

Evoluția cheltuielilor sociale pe cap de locuitor

Cheltuielile sociale pe lo
cuitor au sporit numai în 25 
ani — în perioada 1950— 
1975 — de mai bine de 11 
ORI, iar pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal fiecărui ce
tățean îi vor reveni PESTE 
3 000 LEI, ceea ce înseam
nă că fiecare familie va be
neficia de APROXIMATIV 
10 000 LEI din fondurile sta
tului. în actualul cincinal

în total, în actualul 
în sectorul social-cultural 321745 MILIOANE LEI 
față de 219726 milioane lei în perioada 1971-1975.

cheltuielile pentru învăță
mînt vor crește cu peste 25 
MILIARDE DE LEI față de 
cele din cincinalul trecut, 
în ritm de pînă la 50 la 
sută vor crește cheltuielile 
pentru pensii și .asigurări 
sociale de stat, pentru in
demnizații de boală, aloca
ția de stat ce se acordă co
piilor, trimiteri la tratament 
balnear și odihnă.

cincinal se vor cheltui
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La decernarea Premiului special al Uniunii scriitorilor

Permanent in slujba culturii
în semn de prețuire pentru prodigioasa activi

tate literară, pentru opera lor de o viațâ pusă in 
slujba celor mai nobile idealuri de progres, pros
peritate și pace, poeților MIHAIL CRUCEANU, FRA
NYO ZOLTAN și FRANZ LIEBHARDT le-a fost de
cernat, marți, în Capitală, Premiul special al Uniu
nii scriitorilor — 1977.

Premiul a fost înmînat de George MacOvescu, 
președintele Uniunii scriitorilor.

Mari slujitori ai conde
iului au fost cei ce și-att 
identificat viata cu opera 
lor. Oameni ai cuvintului, ei 
și-au inscris trăirile in fi
lele unor cărți. Martori ai 
unei epoci, mărturia lor 
este documentul viu al con
științei unui popor. A încu
nuna opera de o viață a 
unor asemenea scriitori 
este un prilej sărbătoresc 
de a medita asupra desti
nelor literaturii, asupra si
tuației scriitorului în ce
tate.

A scrie este necesar. A 
rosti cuvîntul, a-i da fiin
ță, a-1 face să dureze con- 
semnindu-1 înseamnă a 
participa la zidirea Unei 
culturi a cărei temelie se 
află într-o limbă. Scriito
rul realizează prin creația 
sa o stare de veghe conti
nuă asupra cuvintului. Cu- 
vintul exprimă insăsi legă
tura sa cu semenii săi. cu 
poporul său, cu lumea în
treagă. Scriitorul nu este 
doar o ființă care migă
lește la o țesătură de cu
vinte decorativă, grațioasă, 
ci un om care, așternin- 
du-și cuvintele pe hirtie, 
săvirșește. in același timp, 
un act social șl moral. El 
ia poziție în problemele a- 
cute ale timpului său ; el 
se Întreabă șl răspunde. 
Creînd, el încorporează în 
opera sa o sferă largă a 
valorilor. Marile lucrări li
terare au toate Înscrise în 
ele un mesaj etic. De alt
fel. viața unor slujitori ai 
condeiului, dedicată elabo
rării operei, este in sine 
purtătoare a unui asemenea 
mesaj.

O literatură vie și dătă
toare de viață își are în
totdeauna rădăcina într-o 
trăire autentică. Orice o- 
peră — spunea odată Tu
dor Arghezi — are o via
tă îngropată în temelii. 
Rareori viața unui artist, a 
Unui scriitor atinge vîrsta

înaltă a împlinirilor. Cind 
o asemenea virstă este a- 
tinsă și scriitorul are în 
urma lui nu numai o ope
ră bogată, ci și o viață

celași spațiu spiritual, vi- 
zind aceleași înalte valori 
culturale.

Activitatea literară a lui 
Mihail Cruceanu (născut în 
1887 Ia Iași) acoperă a- 
proape șase decenii. în 
1912 scriitorul publica vo
lumul Spre cetatea, zorilor, 
iar in 1915, Altare nouă. 
Cel care își intitula, in 1920, 
un volum Fericirea celor
lalți își mărturisea astfel 
vocația unui militant pen
tru cauza celor multi.

Ilegalistul Mihail Cru
ceanu este între cele două 
războaie mondiale un pu
blicist dintre cei mai ac
tivi. El colaborează, astfel,

marcată prin prezenta con
tinuă a unei conștiințe ac
tive, a unei lupte pentru 
propășirea societății, putem 
vorbi — cu adevărat — 
despre existența unui mare 
slujitor al condeiului.

Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă Româ
nia a încununat opera șl 
activitatea de o viață a 
scriitorilor Mihail Cru- 
ceanu, Franyo Zoltan și 
Franz Liebhardt decer- 
nindu-le Premiul special al 
Uniunii scriitorilor. Răs
plată binemeritată pentru 
munca acestor literați. pen
tru aportul scrierilor lor la 
patrimoniul cultural al ță
rii noastre. Trei scriitori : 
unul de limbă română, al
tul de limbă maghiară, al 
treilea de limbă germană, 
și-au construit opera in a-

la Revista literară, Româ
nul literar. Revista celor
lalți, Rampa. Flacăra etc. 
Poetul Cruceanu va ilustra 
prin lirica sa — îndeosebi 
prin volumele publicate 
după eliberare : Lauda vie
ții, Poezii alese, Versuri 
— formele diverse ale unei 
trăiri poetice autentice.

Cele 78 de volume publi
cate de Franyo Zoltan 
(născut la Marghita în 1887) 
sint mărturia unei vieți de
osebit de laborioase. închi
nate slujirii unor înalte 
valori ale literaturii uni
versale. Intr-adevăr, poe
tul și publicistul Franyo 
s-a dovedit a fi un adevă
rat om-punte. El s-a de
dicat îndeosebi tălmăcirii 
române în limba maghiară 
și germană, dar și ale unor 
creații literare importante

ale literelor din lumea în
treagă. De la traducerile 
integrale ale textelor liri
cii eline in limba germană, 
prin traduceri din litera
tura chineză, pină la tăl
măcirea in limba maghiară 
a Faust-ului lui Goethe, 
Franyo Zoltan a străbătut 
epoci și continente litera
re, ca un mijlocitor al va
lorilor de o excepțională 
sensibilitate și rigoare. De 
o mare valoare sint tălmă
cirile sale din lirica româ
nă, de la versul popular, 
printr-o integrală Emines- 
cu, pină la clasicii romârii 
ai secolului XX și chiar la 
tinăra poezie din zilele 
noastre. Să nu uităm acti
vitatea publicistului Zol
tan Franyo, spirit umanist, 
intransigent in apărarea 
culturii.

Franz Liebhardt (născut 
la Truș în 1899) s-a remar
cat și el printr-o lirică mi
litantă. Debutează, în tim
pul primului război mon
dial, prin versuri antirăz
boinice. După cel de-al 
doilea război mondial iși 
realizează, de fapt, scriito
rul Franz Liebhardt acea 
construcție literară care îi 
va asigura un loc de sea
mă in literatura noastră 
contemporană. Poet și pro
zator. el se consacră ela
borării unei viziuni lite
rare asupra trecutului și 
prezentului populației șva
be din Banat și a relații
lor acesteia cu poporul ro
mân. Volume, precum : 
Cronică șvabă. Noroc bun, 
Poezii sau Comoara tur
cească, doi grenadieri și 
un înger. Nasturii vestei 
domnului Krantblattner 
etc. dovedesc asiduitatea 
unui mare muncitor în e- 
laborarea unei perspective 
cît mai largi, mai profun
de, mai veridice, asupra 
unei părți a societății noas
tre.

Cei trei scriitori laureați 
au realizat într-o viață de 
om dedicată creației, ela
borării unei opere viabile, 
modalitatea exemplară a 
scriitorului devotat poporu
lui și culturii sale. De a- 
ceea, încununarea acestor 
vieți și a acestor opere din 
partea obștii scriitorilor 
este un act de dreptate.

Nîcolae BALOTA

CASELE CORPULUI DIDACTIC - 
mai aproape de școală, 

de cerințele slujitorilor ei
Inițiată de Ministerul Educației și 

Tnvățămintului și Uniunea sindicate
lor din învățămint, știință și cultură, 
o interesantă consfătuire a reunit, la 
Focșani, pe responsabilii celor 40 de 
case ale corpului didactic din țară, 
pe reprezentanții sindicatului de ra
mură și ai inspectoratelor școlare, ca 
factori direct implicați in buna des
fășurare a activității acestor institu
ții. A fost ales orașul Focșani, toc
mai pentru că aici, casa corpului di
dactic dispune de condiții din cele 
mai favorabile pentru îndeplinirea 
misiunii sale, desfășoară o rodnică 
și eficientă activitate științifico-pro- 
fesională în rindul educatoarelor, în
vățătorilor și profesorilor din județul 
Vrancea.

Cu prilejul consfătuirii, într-una din 
sălile casei corpului didactic gazdă a 
fost organizată o expoziție de publi
cații editate de inspectoratele școlare 
județene, de casele corpului didactic. 
Tematica 7 Extrem de variată : con
tribuții la dezvoltarea învâțămîntu- 
lui in județul respectiv (Timiș), ghi- 
duri de orientare școlară și profe
sională (Arad, Vrancea, Dolj), tema
tici și bibliografii pentru învățămin- 
tul politic (Bacău), metode moderne 
de învățămint (Brașov), cataloage de 
produse executate de elevi in ate- 
liere-scoală (Maramureș), culegeri de 
folclor (Teleorman, Ialomița), caiete 
de probleme matematice (Cluj), ma
terial ajutător pentru aplicarea pro
gramei in grădinițele de copii, cu
legeri de texte literare, cintece și 
jocuri educative pentru preșcolari 
(Ialomița, Timiș) și multe altele s-au 
bucurat de interesul participanți- 
lor. De asemenea, în cadrul consfă
tuirii a avut loc o gală de filme 
didactice, realizate de cinecluburile 
din Galați, Reșița și Focșani, menite 
să ilustreze potențialul creator al ca
drelor didactice și in acest domeniu 
al mijloacelor moderne de învăță
mint și educare a elevilor.

Expoziția, gala de filme au de
monstrat incă o dată că in fiecare 
județ se desfășoară o meritorie ac
tivitate științifică și de perfecționa

re a slujitorilor școlii, că sub egida 
inspectoratelor școlare, a caselor cor
pului didactic. îndrumate de organi
zațiile locale de partid, se depun 
eforturi notabile pentru a fi stu
diate și fructificate în culegeri 
și lucrări documentare proble
me de fond ale perfecționării proce
sului instructiv-educativ, ale îmbo
gățirii vieții spirituale locale. Numai 
că acest atît de variat și bogat fond 
documentar este prea puțin cunos
cut și răspindit în rindul cadrelor 
didactice interesate (uneori nici mă-

Probleme 
ale perfecționării 

învățămîntului

car din cuprinsul aceluiași județ). 
Mijloace de difuzare mai largă a a- 
cestui fond de experiență științifică 
și pedagogică s-ar putea găsi, cu 
condiția unei mai intense preocupări 
în această direcție, a stimulării — 
de către forurile centrale de invă- 
țămint, de către sindicatul de ramu
ră — a inițiativelor și entuziasmului 
cadrelor didactice din fiecare județ, 
în referatul prezentat de organiza
tori s-a subliniat pe larg modul in 
care casele corpului didactic se înca
drează în sistemul general de pregă
tire și perfecționare profesională a 
educatoarelor, învățătorilor și profe
sorilor din țara noastră. Au fost rele
vate acțiuni diverse, cu caracter po
litico-ideologic, patriotic și educativ 
— simpozioane, expoziții itinerante, 
excursii documentare, sesiuni științi
fice — cicluri de perfecționare și 
consultații științifice organizate pe 
grade de învățămint. și specia
lități, Însoțite de aplicații practi
ce, schimburi de experiență, cursuri

de minim pedagogic pentru specia
liștii care predau disciplinele tehni
ce din invățămint. O activitate cu 
atît mai meritorie, cu cit este reali
zată, in cea mai mare parte, pe ba
ze obștești. Toate acestea recoman
dă din ce in ce mai mult casele cor
pului didactic ca adevărate labora
toare de studiere și generalizare în 
practica școlară a experienței pozi
tive existente in unitățile do invă- 
țăniint, ca adevărate centre metodi
ce ale inspectoratelor școlare jude
țene. Este drept, așa cum a dove
dit-o și experiența concretă din Foc
șani, casele corpului didactic nu sint 
puncte fixe la care sint invitați oa
menii școlii. Dimpotrivă, ele își or
ganizează acțiunile în școli, la lo
cul de muncă al educatoarelor, în
vățătorilor și profesorilor.

Din păcate, multe acțiuni se adre
sează îndeosebi cadrelor didactice 
din centrele de reședință ale jude
țelor respective sau din localitățile 
mai importante, lăsind la periferia 
acestui schimb de informații și de 
experiență cadrele didactice de la 
sate, cadrele mai nou intrate în în
vățămint. Nu este de neglijat nici 
reversul situației. Acela al participă
rii la manifestările profesionale ale 
corpului didactic a mereu aceluiași 
număr restrîns de cadre didactice, de 
regulă din centrul de judteț. Așa cum 
s-a subliniat și în dezbateri, se 
impune deplasarea mai pronunțată 
a activității caselor corpului didactic 
de la nivelul județului spre centrele 
metodice, spre școli, servirea mai 
operativă a cadrelor didactice din 
școlile sătești cu cărți, cu recenzii și 
rezumate, fișe bibliografice. Ca și îm
bogățirea vieții spirituale și cultu
rale locale printr-o mai intensă sti
mulare a cercurilor de creație artis
tică ale slujitorilor școlii, a activită
ților de club, printr-o utilizare mai 
gospodărească, mai eficientă a bazei 
materiale existente pe plan local in 
dotarea diferitelor instituții cultu
rale.

Flortca DINULESCU

! FAPTUL; 
I divers;
I „Mina |

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Tribuna TV.
i0,20 Teatru TV : „Sâ umplem pămîn- 

tul eu visuri". Scenariu pentru te
leviziune de Dan Tărchilă

16,05 Teleșcoală. Construcții hidrotehni
ce românești

16,35 Matineu de vacanță. Minunatele

întîmplări ale copiilor Brady
17,00 Din țările socialiste
17.20 Tragerea Pronoexpres
17.30 Telecronica pentru pionieri
17.50 Agenda cultural-artistică
18.20 „Cîntarea României"
18.50 Forum cetățenesc
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Columna Republicii. „Totul pen

tru om". Film documentar-artistic
20.20 Noi, femeile !
20.50 Telecinematecâ. Ciclul „Ecranizări 

după opere literare". „Dincolo de 
pod". Premieră TV.

22,30 Telejurnal
22.40 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.50 Muzică populară românească
20,10 Desene animate
20.40 Publicitate
20,45 înaintași ai neamului românesc. 

August Treboniu Lâurian — isto
ric, lingvist, participant la revolu
ția de la 1848

21,15 Telex
21,20 Bijuterii muzicale
21.50 Partid — lumina și mîndria țării 

— emisiune de versuri

CRONICA ACTUALITĂȚII CULTURAL - ARTISTICE

Experimentări fertile O interesantă monografie
O mahifestarh anuală, 

prezentînd creația artistică 
a unui județ este, totdeauna, 
o experiență complexă și 
importantă, fiindcă apar, în 
legătură cu materialul ex
pus, o serie de concluzii ce 
țin de realitățile mai largi 
ale cimpului cultural, ale 
climatului artistic, ale re
partiției forțelor creatoare 
pe un teritoriu. Fără în
doială insă, că ceea ce iși 
propun — și ar trebui să 
constituie preocuparea lor 
de bază — artiștii și orga
nizatorii, este calitatea, de
gajarea ei din masa pro
ducției artistice, calitate 
intrinsecă a lucrărilor, a- 
testînd calitatea efortului 
creator.

Recent deschisă la ga
leria „Bastion" din Timi
șoara, expoziția anuală a 
artiștilor din acest județ 
face, inainte de toate, do
vada unei game stilistice 
și unei diversități de cău
tări puțin obișnuite pentru 
centrele noastre, pe care 
le susține in bună măsură 
cu exemple de valoare, de 
la lucrări ce prelungesc in 
mod firesc tradiția, atit ca 
respectare a cadrelor ge
nului. cit și ca acceptare a 
funcției imaginii, la preo
cupări in domeniul am
bianței, a restructurării 
mediului, in care diferitele 
tehnici și modalități se in
terferează.

Sint bine cunoscute ex
periențele întreprinse in 
ultimul deceniu, în legă
tură cu estetica străzii, a 
mediului urban și indus
trial. de membrii grupului 
Sigma din Timișoara, ca și 
creațiile colectivului de 
profesori și elevi ai Liceu
lui de arte plastice cu pro
fil de design, profil ce a- 
sigură acestei școli o perso
nalitate distinctă și o uti
litate imediată in spațiul 
social și in economia ora
șului. Pregătirea de cadre 
medii cu o bună pregătire 
estetică, apte să îndepli
nească funcții concrete in 
diversele domenii ale vieții 
sociale, dovedește — aici 
poate mai mult decit in 
alte părți — înțelegerea 
momentului de dezvoltare 
in care se află civilizația 
noastră și încercarea de 
a-i răspunde în mod adec
vat.

Ni se pare legitim să re
ținem, de aceea, in primul 
rind. cun ampla selecție de 
lucrări de la Timișoara 
tocmai pe cele care fac 
evidentă această deschidere

spre zonele noului, ale ex
perimentului necesar. în
treprins sub semnul unei 
angajări grave a artei in 
cîmpul social. Lucrările 
lui Doru Tulcan și Ștefan 
Bertalan au capacitatea de 
a ne introduce, cu toată 
izolarea din fluxul realită
ții, impusă de spațiul ex- 
pozițional. in universul atit 
de larg de preocupări al 
colectivului pe care îl re
prezintă. Cele două creații 
ale iui Doru Tulcan — o 
structură spațială (ale că
rei dimensiuni dictate de 
nevoia expunerii pot fi 
oricind modificate, pentru 
a se iniegra peisajului ur
ban) și un panou (triptic) 
cu pictură încearcă stabi-

Expoziția de 
la Timișoara

lirea unor raporturi armo
nice cu mediul, prin intro
ducerea in ambianță a unor 
repere culturale, sau pri i 
preluarea și integrarea 
unui simbol de mare circu
lație și putere de sugestie 
in cîmpul imaginii artistice 
(Tricolor). Aceleiași zone 
a explorării modurilor de 
integrare in mediu ii apar
ține și experimentul lui 
Ștefan Bertalan (Pămint 
fertil). Lucrarea sa, cea 
mai inedită — și am putea 
spune, .punctul de atracție 
al expoziției — este o 
foarte poetică tentativă de 
a reintegra naturalul in 
spațiul cultural, de a sta
bili un echilibru intre două 
tensiuni la fel de firești 
ale spiritului modern : nos
talgia după natură și nece
sitatea imperioasă de a o 
controla și de a-i cunoaște 
secretele. O inflorescență 
integrată intr-un spațiu 
conceput estetic, a cărei 
evoluție e urmărită zilnic 
pe o hartă (obiect artistic 
ea insăși) oferă privitoru
lui o imagine realizată din 
punct de vedere plastic și 
oricum, un subiect pentru 
meditație.

în zonele unde experi
mentul tine mai mult de 
tehnica de lucru și de pro
cedeele funcționării imagi
nii, lucrarea lui Constantin 
Flondor (Independența) mi
zează pe colajul de ele
mente de realitate (repro

duse fotografic sau prin 
mijloacele graficii) cu va
lori emoționale diverse, pe 
o suprafață în care petele 
de culoare, urmele linei 
pensulații fugare, vin să 
sublinieze convenția artis
tică și să dea unitate sec
vențelor propuse. Cu lu
crarea sa, ca și cu pictura 
propusă de Gabriel Popa, 
Tudor Tudan, Romul Nu- 
țiu, Zoltan Molnar, Ciprian 
Radovan, Călin Beloescu, 
intrăm in teritoriul tradi
ției — o tradiție ce presu
pune și patrimoniul recent 
al acestui secol — imbina- 
tă. de altfel, in cele mai 
bune cazuri cu libertatea 
necesară oricărui act crea
tor. Insistăm asupra lucră
rilor lui Gabriel Popa, li
rice, susținute de Un desen 
discret dar ferm, peste care 
materia Cromatică, foarte 
diluată. în tonuri luminoa
se, intervine cu o materia
litate transparentă, proprie 
amintirii (Iarba verde, 
verde, de acasă ; Spital dc 
campanie ; Începutul).

In ceea ce privește gra
fica, reținem , lucrările Li- 
diei Ciolac cu un desen bo
gat in detalii cerute de dis
cursul formei (Eroi am 
fost, eroi vom fi : Medita
ție ; Trecut eroic, viitor 
mare), ca și lucrările sem
nate de Gabriel Kazinczy, 
Vasile Pintea, Elisabeta 
Sepi, Iosif Stroe.

Deși mai puțin bine re
prezentată in această a- 
nuală, sculptura se susține 
prin citeva prezențe din 
care reținem ca mai reali
zate și mai personale pe 
cele ale lui Petru Jecza.

în dezvoltarea artelor 
decorative se resimte in
fluența circulației de idei 
în legătură cu modelarea 
mediului Cotidian, cele mai 
interesante lucrări (sem
nate de Elena Tulcan. Da
niela Munteanu. Iulia Di- 
nescu etc.) incercînd să le 
transpună la nivelul spațiu
lui intim.

T-erir.d peste inerentele 
inegalități ale oricărei se
lecții de asemenea am
ploare ce are ambiția de a 
oferi o imagine fidelă a 
creației intr-un teritoriu, 
expoziția de la Timișoara 
demonstrează intensitatea 
preocupărilor culturale în 
această zonă cu o tradiție 
care obligă și definește un 
centru de real interes, 
avînd o notă specifică in 
peisajul nostru cultural.

Alexandra TITU

Eseul monografic dedicat 
de Magdalena Popescu lui 
Ioan Slavici e un debut de
osebit și prin faptul că au
toarea publică o. carte, fără 
să se grăbească, după o 
activitate prin care se im
pusese în domeniul criticii 
(in reviste), dar și prin 
faptul că ne oferă o lu
crare temeinică, informată, 
intru totul modernă, tră- 
dind chiar un atașament 
(de lectură) destul de 
rar printre contemporanii 
noștri, față de autorul Ma- 
rei. Prima coordonată u 
eseului este conținută in 
constatarea că Slavici scrii
torul este superior lui Sla
vici teoreticianul. A doua 
coordonată este o întrebare: 
scriitor genuin, care cre
ează o operă durabilă, ino- 
vind situații epice, atitudini 
morale, personaje caracte
ristice, de ce totuși Slavici 
n-a putut face școală litera
ră decit peste citeva decenii 
(„cu prozatori originari din 
același spațiu etnic ca și 
el") ? Marea întrebare a 
monografiei, la care autoa
rea răspunde cu succes, se 
referă la faptul că, deși 
prozator cu o vocație ex
cepțională. după o mare 
creație, trece printr-o „de
gringoladă estetică", deve

nind după Mara ilizibil. 
Este urmărită aici, desigur 
cu o factologic minimă, 
biografia lui Slavici spre 
a se putea identifica un ra
port între „fericirea pe 
care atîta a rivnit-o scri
itorul și literatura lui". Cu 
alte cuvinte se face și o 
descriere a universului său

îi acordă o deosebită ex
tindere (156 pagini). Este 
urmărită aici mai ales agi
tația biografică, conflictele 
interioare ale scriitorului, 
mai ales opoziția dintre a 
vrea și a putea. Sint înre
gistrate eșecurile familiare, 
cu amănunte de sensibili-
tate călinesciană ; multe

Serhhificativă a momentelor 
de criză dintr-o mare bio
grafie. Prozatorul iși reme
morează adolescența, își 
reconstituie trecutul la bă- 
trînețe, uneori fabulînd, 
irecind peste adevăruri sad 
interpretindu-le altfel. In 
acest mod iși creează o ima
gine durabilă despre sine

Magdalena Popescu: „SLAVICI"*)

imaginar, a biografiei sale 
morale.

Primul capitol cuprinde, 
după cum se observă chiar 
din enumerarea titlurilor, 
operele de Început, definite 
ca o reverie idilică ; cel 
de al doilea capitol cuprin
de operele capitale, cores
punzătoare maturității, din
tre care cel puțin Moara 
cu noroc și Mara sint ca
podopere, iar cel de-al trei
lea tot ce a urmat ; in fond 
se dă aici o explicație a 
desincronizării estetice a 
operei. Capitolul cel mai 
interesant, in sprijinul te
zei eseului, este cel conser
vat confesiunilor și amin
tirilor, de altfel și autoarea

pagini ale eseului devin 
pagini de roman biografic. 
Raportările la familie, se
meni, la propriile lui gin- 
duri, făcute prin secționări 
evolutive și nu prin tipolo- 
gizări rezumative constituie 
originalitatea acestui capi
tol și duc la o descifrare a 
dinamicei interioare, la 
portretul moral. Pentru că, 
așa cum reiese din aceste 
pagini, Slavici reprezintă o 
robustă conștiință de sine, 
„in căutarea unei realizări 
de marcă, mereu întirziată 
prin confruntarea cu limi
tele proprii și cu cele pe 
care 1 le impune relația cu 
ceilalți." Această analiză 
este, în fond, o enumerare

și nu se mai poate percepe 
decit „prin transparența ei“. 
Magdalena Popescu puiie 
față in față această ima
gine cu realitatea externă, 
ținind seama de faptul că 
și imaginea ce și-a creat-o 
scriitorul despre sine era 
tot o realitate, cu răsfrin- 
geri asupra operei. Conflic
tele interne ale biografiei 
lui Slavici sint urmărite și 
definite ca un corsi e ri- 
corsi, biografia devenind o 
alternanță de victorii și e- 
șecuri. Finalul vieții scriito
rului, mai ales, e bine 
prins ; are o viață ce pre
lungește in mod uimitor 
biografia Junimii, cind 
toate personalitățile gene-

rației dispăruseră, cind era 
un nume, sau cind era ci
neva, cum și-i amintește 
Arghezi intr-o tabletă, dar 
marea literatură o scrisese 
„în perioada cind, indoin- 
du-se de sine, nu era fe
ricit".

Indiferent dacă sîntem 
sau nu de acord cu Mag
dalena Popescu, argumen
tația este plauzibilă. Mo
nografia Slavici este, și din 
punct de vedere tehnic, 
foarte modernă ; autoarea 
apelează la metodele noi de 
investigare pe care școlile 
și curentele din critica 
nouă le-a lansat, fără să 
cadă in păcatul absolutiză
rii vreuneia, știind că, de 
exemplu, ar fi de-a dreptul 
comic să citezi in absolut 
pe Roland Barthes, apli- 
cindu-i ideile la opera lui 
I.C. Vissarion. Magdalena 
Popescu știe să dozeze a- 
plicațiile modeme ale lec
turilor sale în discutarea 
unui autor greu de moder
nizat, mai ales pentru cel 
care-1 judecă repartizindu-1 
unei generații de spirite 
foarte clasice.

Emil MÂNU
*) Ed. Cartea româneas

că. 1977 t
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cu care 
vă scriu...

...acum aceste rînduri aș fi 
putut să n-o mai am niciodată. 
Pe la mijlocul lunii noiembrie, 
în urma unei puternice infec
ții, care s-a extins de la dege
tul arătător, am ajuns in si
tuația gravă de a mi se amputa 
mina. Spun acest lucru, intru- 
cît am fost și eu cadru sanitar 
și știam ce pericol mă amenin
ță. Dar tot așa de bine știam 
că avem in țară medici minu
nați. Este tocmai și hotărirea 
mea de a nu mă adresa direct 
unor specialiști din spitale re
numite, ci doctorului Viorel 
Mindrea din comuna noastră, 
Plenița-Dolj. Cu multă price
pere și cu mult suflet, doctorul 
nostru a încercat, pur și sim
plu, imposibilul, și mi-a salvat 
mina. Este mina cu care sub
semnata, Georgeța Dima, scrie 
acum, cu nespusă recunoștință, 
numele acestui am cu adevă
rat de omenie".

Bucurii 
pentru copii
Pentru tradiționalul pom de 

iarnă al copiilor din Piatra 
Neamț, intre atitea jucării și 
dulciuri va fi — și nu e nici un 
secret — și o surpriză... văra
tică, In condițiile cind afară 
termometrele arată minus cite
va grade. Complexul de legume 
și fructe din piața municipiu
lui, prin responsabilul său Con
stantin Popovici, a procurat din 
timp mii de kilograme de stru
guri din soiul „Afuzali". Cior
chinii dolofani sint atit de bine 
conservați, că parcă acum ar fi 
fost rupți din podgoriile Borcei 
de unde au fost aduși. O 'sur
priză plăcută, pe care copiii vor 
dori să se repete și la anul, și... 
la mulți ani.

Lăsat fără 
căciulă

O întimplare mai puțin obiș
nuită ne istorisește cititorul 
nostru Corneliu Rusescu din 
Galați. în timp ce mergea, la 
căderea serii, pe bulevardul 
Republicii din localitate, în 
dreptul magazinului alimentar 
de lingă restaurantul „Dună- 
rea“, omul s-a pomenit, deo
dată, cu capul gdl. Mina nevă
zută a unui individ, care dispă
ruse in mulțimea trecătorilor, ii 
smulsese omului căciula de pe 
cap. In aceeași seară a anun
țat miliția municipală, dar în 
gindul său nu mai nădăjduia 
c-o să mai dea de urma căciu
lii. Nu mică — și nu mai puțin 
plăcută — i-a fost a doua zi 
dimineața surpriza, cind a fost 
invitat la miliție să-și ridice 
căciula. In fața anchetatorilor 
se afla cu... capul gol făpta
șul — tin anume Dumitru Cră
ciun. , Concluzia e clară : să 
muncească și să-și cumpere 
singur nu o căciulă, ci o duzi
nă. dacă are poftă.

Atentie
9

la ceată !
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Decembrie, ora 8 dimineața. I 
Ceață deasă pe șoseaua spre I 
Alexandria. Tractoristul rutierist 
Ioan Vasile transporta ingrășă- I 
minte chimice. Lingă Furcu- 
lești, tractorul a rămas in 1 
pană. I. V. a tras pe dreapta . 
șoselei și a început să mește
rească ceva la motor. Dar, deo- I 
dată, s-a pomenit cu trăitorul 
peste el. Patru copii au rămas I 
fără tată...

Din primele cercetări efec
tuate de organele de miliție și • 
specialiștii Inspectoratului ju
dețean teritorial pentru protec- • 
ția muncii rezultă că acciden
tul a fost provocat prin tampo- I 
narea remorcii și a tractorului | 
de un autocamion care circula 
in același sens și al cărui con- ■ 
ducător a fost „incomodat" de I 
vizibilitatea extrem de redusă ’ 
din cauza cetii. Dar nu ceața 
a fost de vină...

Ce se j
ascundea 
sub... staniol '

Pagini despre universul muzical românesc
George Sbircea, autorul 

unor monografii de succes 
(amintim doar „Gioachino 
Rossini sau triumful operei 
bufe", ..Johann Strauss și 
imperiul sferic al valsului", 
„Darclee". „Jean Sibelius, 
viața și opera", „Ciocirlia 
fără moarte"...), autorul 
„Muzei vesele" (anecdote, 
aforisme și instantanee 
muzicale) — zig-zag plin 
de vervă in lumea muzicii, 
a „Primilor pași spre glo
rie", autorul Călătoriei pli
ne de farmec in „Ceasurile 
de zi și de noapte ale Aus
triei" — ne oferă cel de-al 
treilea volum din „Orașele 
muzicii", anume : Orașele 
de artă românești. Citim 
despre București, Iași, Cluj- 
Napoca, Lugoj..., despre 
viața a 18 orașe în derula
rea veacurilor ; chiar dacă 
autorul nu urmărește să 
tacă istoria completă a vie
ții lor muzicale, chiar dacă 
nu-și propune să treacă in 
revistă toate creațiile, toți 
interpreții. portretele sint 
astfel realizate incit ele

redau și specificul urbei 
respective, și pulsul ei in 
momente semnificative, pe 
treptele istoriei. Talentul 
autorului constă în pricepe
rea de a introduce, fără 
protocol, cititorul intr-un 
univers familiar. în mijlo-

vfață din țara noastră i-au 
adăugat dimensiuni nebă
nuite". Derularea imagini
lor în cadrul unui portret 
est.e filmică. cu „stop- 
cadre" de mare expresie, 
menite a releva cititorului 
momentele cele mai grăi-

cul românesc și in care 
Gheorghe Ghica Vodă a 
căftănit la titlul de cafegi- 
bașa un interpret de cinte
ce de lume ! Un București 
care a auzit glasul lui O- 
dobescu. director de școală, 
care cerea profesori de mu-

George Sbircea: „ORAȘELE MUZICII"

cui unor oanieni de editură, 
de artă, in miezul unui se
col marcat de activitatea 
unor distinși muzicieni, 
cintăreți, compozitori. De la 
București Ia lași, de la Iași la 
Cluj-Napoca, pină la Blaj, 
Năsăud... drumuri în secole, 
călătorii care au un singur 
scop, de altfel declarat de 
autor chiar in nota intro
ductivă : „Demonstrarea e- 
xistenței de secole a unui 
univers muzical românesc 
căruia noile condiții de

toare. Spre exemplu: „Bucu
rești", Bucureștiul de altă
dată, așa cum il arată acea 
stampă veche in care coli
na Mihai Vodă parcă pă
zește casele mici, mohorite. 
Bucureștiul in care Anton 
Pann „răsfăța sufletele" cu 
„Cîntătorul dorului", in 
care muzicanții, cele mai 
populare personaje ale tim
pului, au slobozit „Ciocir
lia", iar pe la 1848 au făcut 
din Hanul lui Manuc locul 
celor care Îndrăgeau cînte-

zică pentru că „gustul artei 
a luat o asemenea dezvol
tare în școala mea, incit 
avem pretenția de ă orga
niza aici cu sprijin, o mică 
orchestră de cameră". Inau
gurarea Teatrului National, 
cronicile lui N. Filimon... 
Kiriac, Enescu... Apoi, 
„Iașii" lui Aiecsandri și E- 
mineseu, Kogălniceanu și 
Negrtizzi, de la pensionul 
lui Stratilat la îmbulzeală 
boierimii la spectacolele 
Terasei Frish, de la cinte-

cele lui Barbu Lăutaru la 
muzica de scenă a lui 
Flechtenmacher, la activi
tatea conservatorului. Stop- 
cadru ; Eduard Caudella 
față în față cu tînărul 
Enescu. Derularea imagini
lor, derularea timpului și 
stop-cadru : viața muzicală 
a Iașiului de astăzi, activi
tatea tinerilor compozitori 
Sabin Pauțza, Spătăreiu. 
Zeman, a dirijorului Ion 
Baciu...

„Orașele muzicii" este, o 
carte scrisă cu căldură de 
un condei inspirat, o invi
tație prin lumea de Ieri și 
de azi a slujitorilor artei 
sunetelor, portretul unui o- 
raș însemnînd portretul lo
cuitorilor acelui oraș, în- 
semnind cintecul unui ves
tit cobzar și succesul celei 
mai tinere formații came
rale ; însemnind „ieri și 
azi" sub semnul muzicii și 
al dragostei pentru mu
zică.
Smaranda OȚEANU

— Alo. rubrica Faptul divers? | 
La telefon este o cititoare din | 
comuna Nehoiu, viitor centru

I urban buzoian. Pentru împodo- | 
birea pomului de iarnă am | 
cumpărat de la complexul aii- *

Smentar de aici bomboane de 
ciocolată înfășurate în staniol, j

— Foarte frumos : igienic și I 
atrăgător. Copiii or să se

I bucure. ■
— Stați să vedeți, că pină să 

se bucure ei, m-am necăjit eu. * 
IȘi nu numai eu, ci toți cei care . 

aU cumpărat astfel de bom
boane. Pentru că — să vezi și I 
sâ nu crezi ! — jumătate dintre

I bomboane sint, intr-adevăr, de I 
I ciocolată, de 40 lei kilogramul, | 

dar jumătate sint din cele de

122 lei kilogramul. Ce mă învă- ■ 
țați să le spun copiilor ? N-or I 
să creadă că Moș Gerilă i-a ■ 

Itras pe sfoară ?
— Pină una, alta, trimiteți-1 J 

pe Moș Gerilă cu o echipă de | 
control al oamenilor muncii, Ia

I magazin, să-i facă și gestiona- ■ 
rului o bucurie.

— Care bucurie l-am și fă- ■ 
cut-o, exact cum ziceți. Acum 

Isă vedem ce-o fi avind de gind I 
cu el Moș Gerilă, dar cum aflu, | 
cum vă anunț. Se poate ?

I— Mai încape vorbă ? Sîntem I 
pe recepție.Rubrlcd realizata de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteir —«.MW l
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Excelenței Sale Domnului general 
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ

Președintele Republicii Peru
LIMA

Am aflat cu mult regret despre încetarea din viată a fostului președinte 
al Republicii Peru. Juan Velasco Alvarado, prieten al poporului român și 
care a adus o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor romăno-pe- 
ruane. In această tristă împrejurare, adresez Excelenței Voastre sincere 
condoleanțe, împreună cu rugămintea de a se transmite din partea mea 
și a soției mele doamnei Consuelo de Velasco și familiei îndoliate sentimen
tele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

La Ambasada
în numele președintelui Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marți la amiază. Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general
colonel Marin Nicolescu, adjunct ai

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAE
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Vă transmit sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a 

ambasadorului Regatului Hașemit al Iordaniei în Republica Socialistă Româ
nia, Yacoub OWeis, și vă rog să adresați compasiunea noastră familiei în
doliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ANDREAS VAN AGT
Primul ministru al Guvernului Regatului Țârilor de Jos

HAGA
Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Gu

vernului Regatului Țărilor de Jos, vă adresez sincere felicitări și urări de 
succes in îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno- 
olandeze vor cunoaște o dezvoltare permanentă în interesul ambelor popoare, 
al păcii și securității în Europa și in lume.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

c i n e m a
• Riul care urcă muntele: PA
TRIA - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15, FAVORIT — 11,15; 13.30;
15,45; 18: 20,13, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Melodiile nopții albe: EFORIE
— 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Schmidt tace.w și nu face: 
1 IMPURI NOI — 15,45; 18; 20.
• Evadați din viitor: SCALA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9.15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30. PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17.
• Clntecul lebedei: FESTIVAL — 
9; 11,30; 14; 17; 19,45;
• Împușcături sub clar de lună: 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Condurul și trandafirul: LU
CEAFĂRUL — 9,15; 12,30; 16; 19,15, 
CAPITOL — 9,30; 12,30; 16; 19,15.
• Piesă neterminată pentru pia
nină mecanică: VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Poruncă întunecată: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 13,45; 18;
20.15, GLORIA - 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Tom și Jerry: FLAMURA — 9.
• Program de desene animate —
9,30; 11,30, Sărbătoarea sălbatică
— 13,30; 15,30; 18; 20: DOINA.
• Floare de cîmp: GRIVIȚA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
• Melodiile Broadwayului: BU-
ZEȘTI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14.
• Gala filmului japonez „Kwai* * 
dan*;  CINEMA STUDIO — 20.
• Omul cu ricșa — 9,45, Răsună 
valea — 11,45. Silly Simphonie — 
14, Citadela sfărimată — 16,15, Că
derea imperiului roman (ambele 
serii) — 18,30: CINEMATECA.
• Imposibila poveste de dragoste: 
BUCEGI — 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Aripioară sau picior?: LIRA —

Ieri în țară: Vremea a fost in ge
neral r£ce. Cerul a fost variabil, mal 
mult noros în jumătatea de nord-vest 
a țârii. Au căzut ninsori slabe in Ma
ramureș, vestul și nordul Transilvaniei. 
In Crișana s-au semnalat precipitații 
sub formă de ploaie și burniță. Vîntui 
a suflat slab pînă la moderat, cu In
tensificări la munte pînă la 60 km pe 
oră. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 3 grade Ia Toplița, 
Joseni și Mierearea-Ciuc și plus 7 grade 
la Cîmpina. Local, în sudul țării, ceața 
a persistat. în București: Vremea a 
fost relativ rece. Cerul, mai mult 
noros. Ceață dimineața și seara. Vîntui

gănaru. Aneta Marin. Felicia Afr&si- 
loaie, Maria Moșneagu și Elena 
Giureă — canotaj.

Masculin : 1. VASILE DIBA — 
caiac ; 2. Nicu Gingă — lupte greco- 
romane; 3. Ivan Patzaichin — canoe;
4. Ion Draica — lupte greco-romane;
5. Lipăi Varabiev — canoe; 6. Gheor- 
ghe Nica, căpitanul echipei naționale 
de rugbi. campioană europeană ; 1. 
Radu Voina. căpitanul echipei na
ționale de handbal, campioană mon
dială universitară ; 8. Ion Păun — 
lupte greco-romane ; 9. Ion Corneliu 
— tir ; 10. Cornel Marin — scrimă.

legele sale de echipă, participarea la 
diferite competiții sportive, precum 
și momentul decernării de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a titlu
lui de „Erou al Muncii Socialiste" Și 
Medaliei de aur „Secera și Ciocanul", 
după . strălucitul succes al Nadiei 
Comăneci la Jocurile Olimpice de la 
Montreal.

ria a revenit sportivei austriece Eli
sabeth Oeutsch. cronometrată in 
3'10”21/100.

• Turneul internațional masculin 
de baschet de la Madrid s-a înche
iat cu victoria echipei Real Madrid, 
care a terminat neînvinsă competi
ția. totalizind 6 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat selecționata 
Australiei, echipa Sporting Club 
Montevideo (Uruguay) și formația 
Universității Bradley (S.U.A.).

• în meci rejucare, contind pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
R.F. Germania" la fotbal, echipa 
Fortuna Diisseldorf a invins cu sco
rul de 1—0 echipa Schalke 04. (în 
primul joc, cele două echipe termi
naseră la egalitate : 1—1). In semi
finale, Fortuna Diisseldorf va in- 
tilni pe M.S.V. Duisburg, iar Wer
der Bremen va juca cu F.C. Koln.

★
Campionatul de fotbal al Ungariei 

a continuat cu etapa a 18-a. Cîteva 
rezultate : Ferencvaros — Csepel 
5—2 ; Diosgydr — M.T.K. 1—1 ; Za- 
laegerszeg — Videoton 0—1 ; Raba 
E.T.O. — Honved 1—1 ; UJpest 
Dozsa — Kaposvar 5—1.

în clasament continuă să conducă 
echipa Ujpest Dozsa, cu 26 de punc
te. urmată de formațiile Videoton și 
M.T.K. — cite 25 puncte.

15,30; 18; 20,15, FLOREASCA —
15,30; 18; 20, MTORTfA — 9; îl’. 
13,15; 15,30: 17.45; 20.
• Fair-play: FERENTARI —15,30; 
18; 20,15.
• Al șaptelea continent: DRU
MUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Mama: GIULEȘTI — 11; 13,15;

în județul Vaslui

Realizări ale cooperației de consum
Oamenii muncii din cooperația 

de consum din județul Vaslui în
scriu la acest final de an in bilan
țul realizărilor îndeplinirea înainte 
de termen a planului producției- 
marfă și Ia export. După cum am 
fost informați de tovarășul Vasile 
Vieru, președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor de consum 
Vaslui, se vor înregistra producții 
suplimentare de peste 3 milioane 
lei producție-marfă, pină la finele 
anului curent, ceea ce va determi
na și depășirea planului la export 
cu 11 Ia sută. Totodată, in acest 
an, baza materială a serviciilor a- 
sigurate de cooperația de consum 
s-a întregit cu o suprafață de peste 
1 500 mp, construcții realizate în 
bună parte cu contribuția locuitori
lor satelor Fistici, comuna Delești.

Republicii Peru
ministrului apărării naționale, au ex
primat condoleanțe ambasadorului 
peruan la București, Roger Eloy 
Loayza Saavedra, în legătură cu în
cetarea din viață a lui Juan Velăsco 
Alvarado, fost președinte al Republi
cii Peru.

(Agerpres)

15,30; 17,45; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,43; 18; 20,15, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Un gentleman în vestul sălba
tic: PACEA — 15; 17,30; 20.
• Iarba verde de acasă: COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Ura: MUNCA — 15,45; 18: 20.
• Regăsire: VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
?Piedone, comisarul fără armă: 

OPULAR — 15,45; 18; 20,15.
• Aripi frinte: COSMOS — 16; 
18; 20.
• Mark polițistul: FLACĂRA — 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Oaspeți de seară: PROGRESUL 
— 16; 18; 20.,

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Marele soldat — 17,30,
(sala mică) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19,30,
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital extraor- 
dinar TURAN-MIRZA KAMAL 
(S.U.A.) — chitară clasică — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
19.30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,So.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio, Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Descăpățina- 
rea — 15, Războiul vacii — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : De 
la om la om — 18.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Sâvoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : întors 
din singurătate (premieră) —
18.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19.30.

Ivănești—Pădureni, Gușiței—Dimi- 
trie Cantemir. Valea lui Darie— 
Roșiești ș.a. Astfel de cerințe vor 
fi satisfăcute in anul 1978 in alte 
11 localități intre care și Racova— 
Girceni, Hirșova—Delești, Oprișița 
—Poienești, Gugești—Boțești. Stro- 
iești—Tătărăni. Tirzii—Oltenești
etc. Pentru satisfacerea cererii 
populației cu o gamă tot mai lar
gă de produse culinare, majorita
tea unităților din județ au fost do
tate cu utilaje specifice acestui 
sector. Concomitent cu grija pen
tru sporirea volumului de desfa
ceri s-a dat atenția cuvenită creș
terii numărului de unități presta
toare de servicii, punindu-se ac
centul, în principal, pe localitățile 
cu perspectivă de urbanizare. (Cră
ciun Lâluci).

Cronica zilei
Marți după-amiază. George Maco- 

vescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Guy Boukary-Mory, am
basador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Benin în Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare lui Mohamed Ibrahim Ka
mel cu ocazia numirii sale in func
ția de ministru al afacerilor externe 
al Republicii Arabe Egipt.

♦
Ministrul afacerilor externe gl Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Olandei, Christoph Van Der 
Klauw, cu ocazia numirii sale in 
această funcție.

★
Marți a sosit în Capitală Dhiab 

Mohamed AJ-Algawi, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Irak in Republica Socia
listă România.

★
„Trei decenii de activitate folclo

ristică românească" — sub acest ge
neric, marți a avut loc in Capitală o 
sesiune științifică de comunicări de
dicată celei de-a XXX-a aniversări 
a republicii, desfășurată in orga
nizarea Academiei Republicii Socia
liste România.

★
în cadrul manifestărilor organizate 

cu prilejul celei de-a 30-a aniversări 
a Republicii, in Capitală, la Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare șl democratice 
din România, a fost deschisă, marți, 
expoziția filatelică „Te slăvim, 
partid iubit". Organizată de muzeu 
in colaborare Cu Asociația l'ilateliști- 
lor. expoziția cuprinde un mare nu
măr de piese ce evocă lupta poporu
lui român pentru eliberare socială, 
pentru unitate și independență națio
nală, succesele dobindite in opera de 
edificare a societății noastre socia- 
liste. (Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 
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NADIA COMĂNECI — sportiva nr. 1 
a anului 1977

VASILE DIBA — pe primul loc in clasamentul 
masculin

Ca în fiecare an, ziariștii sportivi, 
membri ai Asociației presei sportive 
din țara noastră, au stabilit clasa
mentele celor mai buni sportivi ro
mâni.

. în anul 1977 aceste clasamente se 
prezintă astfel :

Feminin, : 1. NADIA COMANECI
— gimnastică ; 2. Ileana Silai — atle
tism; 3. Alina Gorcac — gimnastică;
4. Ecaterina Stahl — scrimă ; 5. Car
men Bunaciu — înot ; 6. Teodora
Ungureanu — gimnastică ; 7. Flo
rența Mihai — tenis; 8. Maria Cozma
— caiac ; 9. Agafia Orlov—Nastasia 
Nichitov — caiac ; 10. Veronica Ju-

Film despre Nadia Comăneci la televiziunea braziliană
BRASILIA 27 (Agerpres). — Cea 

mai importantă rețea de televiziune 
din Brazilia. „Globo", a transmis, in 
cadrul unei emisiuni de sport, un 
film dedicat gimnastei românce Na
dia Comăneci, triplă campioană 
olimpică.

Filmul cuprinde imagini de la pre
gătirile efectuate de gimnastă și co

În cîteva rîndiiri
• La Miami Beach (Florida) au 

luat sfirșit intrecerile turneului in
ternațional de tenis pentru juniori 
dotat cu trofeul „Orange Bowl".

La masculin, victoria a revenit ju
cătorului cehoslovac Ivan Lendl, care 
l-a întrecut în finală cu 4—6, 7—6, 
6—3 pe francezul Yannick Noah, 
principalul favorit al concursului.

în finala probei feminine. Anne 
Smith (S.U.A.) a ciștigat cu 7—6, 7—5 
in fața Hannei Strachonova (Ceho
slovacia).
• în cadrul campionatului mondial 

de hochei pe gheață rezervat echi
pelor de juniori, competiție care se 
desfășoară in aceste zile in Canada, 
reprezentativa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 10—4 formația Finlandei, 
iar selecționata Suediei a dispus cu 
8—1 de echipa Elveției.

Clasate pe primele locuri în gru
pele preliminare, selecționatele Ca
nadei. Cehoslovaciei (grupa A), Sue
diei și U.R.S.S. (grupa B) s-au ca
lificat pentru turneul final al cam
pionatului.
• Proba masculină de slalom u- 

riaș din cadrul concursului interna
țional universitar disputat pe piftia 
de la Les Menuires (Franța) a fost 
ciștigată de schiorul italian Vittorio 
Bortolon. cu timpul de 3’00”13/100.

în proba similară feminină, victo

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și guvernul Maltei mi se alătură pentru ă vă transmite sincere 
mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare, adresat cu 
ocazia zilei noastre naționale.

Doresc să vă exprim urările mele cele mai bune pentru sănătatea dum
neavoastră. bunăstarea și prosperitatea poporului prieten al Republicii So
cialiste România.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Primiri la primai ministre al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, marți, 
succesiv, pe ambasadorii la București 
ai Franței. Pierre Cerles, și Republi
cii Populare Bangladesh, A. W. 
Shams-ul Alam, ih vizită protocolară

Cu prilejul celei de-a UX-a aniversări a victoriei 
Revoluției cubaneze

Cu prilejul celei de-a XlX-a ani
versări a victoriei Revoluției cuba
neze — sărbătoarea națională a po
porului cubanez — la Ambasada Re
publicii Cuba din București a avut 
loc. marți, o conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale române, Agenției ro
mâne de presă — Agerpres, Ministe
rului Afacerilor Externe, corespon
denți străini acreditați in Remania.

Relevind semnificația deosebită a 
acestui eveniment istoric in viața po
porului cubanez, ambasadorul acestei 
țări la București, Humberto Castello 
Aldanas, a subliniat realizările pe 

vremea

de prezentare, și pe ambasadorul Re
publicii india, S. L. Kaul, in legătură 
cu încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej, primul ministru 
s-a întreținut cordial cu ambasadorii 
celor trei țări.

care Ie-a obținut poporul cubanez 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Cuba, atit în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, cit și pe plan cul
tural și social. Vorbitorul a eviden
țiat, de asemenea, bunele relații de 
prietenie, colaborare și întrajutorare 
tovărășească dintre partidele și po
poarele noastre.

In încheiere, vorbitorul s-a referit 
la pregătirile care se desfășoară in 
Cuba pentru organizarea celei de-a 
Xl-a ediții a Festivalului mondial al 
tineretului și studenților ce va avea 
loc, in vara anului 1978, la Havana.

(Agerpres).

a sufîât în general slab. Temperatura 
maximă a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 șj 3] decembrie. în țară: Vreme în 
general umedă, cu ceru) variabil, mal 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, mai frecvente în vestul și 
nordul țării. Vîntui va sufla slab pînă 
la moderat, prezentînd intensificări 
temporare cu viteze de 40—50 km pe 
oră, iar la munte cu viteze de 60—70 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 6 și plus 2 
grade, mai coborite In estul Transil
vaniei, iar maximele intre minus 2 șl 
plus 8 grade. Ceață locală. în Bucu*  
rești: Vremea va deveni în general 
umedă, cu cerul mai mult noros. Pre
cipitații slabe. Vînt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă. Ceață dimineața 
și seara.

HOCHEI ;

Azi, România-Polonia
Astăzi, pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv . J3 August", amatorii 
de hochei pe gheață din Capitală vor 
putea urmări întilnlrea amicală din
tre echipele României și Poloniei. 
Jocuî va începe la ora 18. Cele două 
echipe vor susține o nouă partidă 
Joi, de la aceeași oră, tot pe patinoa
rul „23 August".

RUGBI ;

Selecționata secundă 
a Angliei va efectua 

un turneu in țara noastră
Selecționata secundă de rtigbi a 

Angliei urmează să susțină anul vii
tor, in cursul lunii mai, un turneu de 
două meciuri in România. Rugbiștii 
englezi vor intilni in primul joc re
prezentativa secundă a României, 
urmînd ca in al doilea meci să joace 
in compania primei formații a Româ
niei.

Clasamentul revistei 
„France Football*

PARIS 27 (Agerpres). — Tra
diționala anchetă organizată anual 
de revista franceză de speciali
tate ..France Football" l-a desemnat 
pe danezul Allan Simonsen drept cel 
mai bun fotbalist european al anului 
1977.

Simonsen, care activează la clubul 
vest-german Borussia Moenchenglad
bach, a totalizat 74 de puncte, fiind 
urmat in clasament de Keegan (An
glia) — 71 puncte. Platini (Franța) — 
70 puncte, Bettega (Italia), Cruyff 
(Olanda), Fischer (R. F. Germania), 
Nvilasi (Ungaria), Rensenbrink (Olan
da). Dudu Georgescu (România), 
Hughes (Anglia), Vogts (R.F. Germa
nia) și Heighway (Anglia).

La actuala ediție a anchetei au 
primit puncte un număr de 32 de 
fotbaliști din Europa.

In chioșcuri 
și librării

ALMANAHUL 
„SCINTEIA" 1978

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REGATULUI^ NEPAL

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATHMANDU

Cu ocazia Zilei naționale a Nepalului. în numele poporului român și al 
meu personal, vă adresez dumneavoastră și poporului nepalez calde felicitări, 
împreună Cu cele mal bune urări de succes in eforturile pe care le depuneți 
pentru prosperitatea economică și socială a țării.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea dintre țările noastre 
se vor dezvolta în viitor, spre binele popoarelor român și nepalez, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Răscoala populară 
din 1951 a deschis in 
istoria Nepalului o pe
rioadă de importante 
transformări econo
mice ți sociale. în 
răstimpul care a tre
cut de atunci și in 
special după 1971. cind 
la cirma țării a venit/ 
regele Blrendra. Ne
palul a făcut pași re
marcabili pe călea 
lichidării subdezvoltă
rii. S-a realizat o re
țea de căi de comuni
cații care a legat „țară 
munților" — cum este 
denumit Nepalul, din 
cauză că pe teritoriul 
său se găsesc cele 
mai inalte piscuri din 
lume — cu restul lu
mii ; au fost puse ba

zele unei industrii 
proprii ; s-au extins 
acțiunile de prospec
tare si valorificare a 
bogățiilor subsolului. 
Din cei 12 570 000 de 
locuitori ai Nepalului, 
circa 93 la sută se o- 
cupă cu agricultura. 
Ținînd seama de a- 
ceastă situație, o aten
ție deosebită s-a acor
dat acestei ramuri. în 
urmă cu un deceniu a 
fost întreprinsă o re
formă agrară, urmată 
de o serie de mășuri 
pentru extinderea su
prafețelor cultivabile. 
Reflectînd preocuparea 
de a angaja și mal 
mult Nepalul pe calea 
progresului, bugetul 
național pe anul 1977

„VIRGINIA QUARTERLY REWIEW" (S.U.A.)

Cit de departe va merge revoluția 
în domeniul telecomunicațiilor

Publicația „Virginia Quarterly Rewiew" a Universității din statul 
Virginia (S.U.A.) publică un amplu articol consacrat evoluției și perspec
tivelor tehnologiei telecomunicațiilor, din care redăm :

Tehnologiile noi din domeniu! In
formațiilor și comunicațiilor consti
tuie unul din „miracolele" epocii 
noastre. în ultimul deceniu, teh
nologia telecomunicațiilor a avan
sat din punct de vedere al rit
mului cit in întreg secolul tre
cut și nu există indicii că a- 
cest ritm se va încetini in viitorul 
apropiat. A devenit evident că rit
mul tehnologiilor a început să depă
șească capacitatea de a le asimila. 
Pe această bază se poate aprecia că 
tot ceea ce ține de distribuirea in
formației va constitui unul din ele
mentele dominante ale societății vii
torului, in acest domeniu putindu-se 
conta pe unele schimbări radicale.

încă de pe acum se constată o 
creștere a numărului mesajelor dis
tribuite electronic. in detrimentul 
traficului poștal clasic. Serviciile 
poștale, care vor cunoaște și ele un 
proces de modernizare, vor continua 
insă să joace un anumit rol, in ciuda 
competiției mesajelor transmise elec
tronic.

Nu este nevoie șă mergi cu imagi
nația prea departe in viitor pentru a 
prezice dezvoltarea sistemului de 
comunicații radio, care ar putea să 
suplinească actualul sistem al telefo
niei prin fir. Persoane aflate una 
fațâ de alta la distanțe de sute de 
kilometri și dispunind de mici apa
rate de emisie-recepție („Walkte- 
talkie") vor putea discuta, din casă 
sau de pe stradă, prin intermediul 
unui satelit. Implicațiile economice 
ale unui asemenea sistem sint evi
dente : intreaga Industrie telefonică, 
așa cum o cunoaștem astăzi, va de
veni. din punct de vedere tehnologic, 
învechită. Este, desigur, o problemă 
care, chiar dacă privește viitorul în
depărtat, trebuie avută in vedere. 
Paralel, vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai intensă sistemele de comu
nicații bazate pe fibrele optice, sis
tem care poate asigura simultan un 
număr mult mai mare de convorbiri 
decit liniile telefonice convenționale.

Va trebui stabilit și rolul mijloace
lor de informație intr-o societate 
electronică. S-ar putea să nu fie de
parte momentul cind informațiile vor 
fi transmise prin canale electronice 
lâ tin aparat de televiziune, căruia i 
se poate conecta o mașină de impri

Tragerea extraordinară LOTO 
a Revelionului

La 1 ianuarie 1973. Adminis
trația de Stat Loto Pronosport 
organizează tragerea extraordi
nară Loto a Revelionului după 
o nouă și atractivă for
mulă tehnică. Lista de ciștiguri 
cuprinde : autoturisme „Dacia 
1300", excursii în U.R.S.S. sau 
R.P. Polonă. R.D. Germană, 
R.F. Germania. R.S. Cehoslova
că, Austria. R.P. Ungară sau 
R.P. Bulgaria, Grecia, precum 
și numeroase ciștiguri in bani 
de valoare fixă și variabilă.

Noua formulă tehnică prezin
tă următoarele avantaje față 
de formula anterioară : cuprin
de 4 faze în loc de 3 ; se efec
tuează 12 extrageri in loc de 
8 ; se extrag 120 de numere. 

—1978 prevede impor
tante fonduri pentru 
nOi proiecte de dez
voltare.

Prieten sincer al tu
turor popoarelor care 
au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare, poporul român 
urmărește cu simpatic 
realizările obținute de 
poporul nepalez in 
dezvoltarea țării sale, 
între Republica Socia
listă România și rega
tul Nepal s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare, care 
cunosc un curs ascen
dent in interesul am
belor țări și popoare, 
al cauzei păcii și coo
perării internaționale.

N. L.

mat pentru cei care vor să aibă o 
„copie scrisă". Și, ca o speculație 
tehnologică, se poate presupune că 
revistele șl cărțile ar putea fi chiar 
înlocuite de benzi de magnetofon, 
video-discuri, canale de comunicație 
în dublu sens, fără să mai amintim 
de televiziunea obișnuită, care va 
cunoaște și ea o dezvoltare continuă. 
Tehnologiile necesare in acest sens 
sint încă de pe acum puse la punct, 
deși nu sint încă folosite pe larg. 
Dacă aceasta se va intimpla sau nu. 
desigur, este o problemă care nu 
tine atit de posibilitățile tehnologice, 
cit de considerente de ordin econo
mic și. totodată, de ordin social-cul
tural.

Problema introducerii noilor teh
nologii de comunicații are însă 
șt implicații internaționale. De pildă, 
partenerii S.U.A. de cealaltă parte a 
Oceanului preferă costisitorul sistem 
de cabluri submarine (multe firme 
vest-europene produc mari cantități 
de asemenea cabluri) transmisiilor 
cu ajutorul sateliților (echipament 
furnizat in special de S.U.A.). pozi
ția dominantă a S.U.A. în acest do
meniu al mijloacelor de telecomuni
cații ultramoderne a provocat, de 
altfel, temeri și rezistente, care s-au 
tradus printr-o tensiune in creștere 
intre S.U.A. și partenerii săi. Mai 
există și o altă dimensiune a pro
blemei — și aceasta este teama par
tenerilor de o dominație culturală 
din partea S.U.A. Nu putem ignora 
această rezistentă, determinată de 
interese economice, politice sau cul
turale. Noi trebuie să respectăm su
veranitatea națională a partenerilor 
noștri.

O simplă schițare a perspectivelor 
de viitor in domeniul comunicațiilor 
sugerează totodată și ce probleme se 
vor ridica pe măsura materializării 
acestor perspective. Desigur, pentru 
americani sistemul de telecomunica
ții nu reprezintă o problemă deose
bit de urgentă, atit timp cit există 
alte probleme mai grave, cum sint 
inflația, șomajul. energia, mediul 
înconjurător, transporturile și sănăta
tea. Dar. Chiar dacă in domeniul te
lecomunicațiilor nu există o criză, 
nu este nici un motiv ca problema 
— așa cum a fost ea schițată în acest 
articol — să fie ignorată.

cu 52 in plus : ciștigurile se 
atribuie pe 28 categorii fată de 
18.

Ciștigurile acordate la faza a 
III-a se suportă din fondul 
special al sistemului Loto.

Participarea se face pe bilete 
de 5, 15 și 25 lei varianta sim
plă. achitată integral, sau la 
valoare de un sfert. Biletele de 
25 lei participă la toate cele 12 
extrageri. Pe biletele combina
te sau „cap de pod" se pot ob
ține însemnate suite de ciști
guri.

Vinzarea biletelor — pină
simbătă 31 decembrie 1977.

Agențiile Loto Pronosport 
puii la dispoziția participanților 
prospectele tragerii.

• TESTE PENTRU 
COSMONAUȚI. ** Insti- 
tutul de medicină și biologie 
din Moscova a fost efectuat un 
interesant experiment asupra 
unui număr de 18 voluntari 
care, cu excepția unor pauze 
minime, au stat timp de 6 luni 
intinșl pe spate, cu capul la un 
nivel ceva mai jos decit picioa
rele — poziție frecventă a 
cosmonauților. Agenția T.A.S.S. 
face cunoscut că acest test 
puțin obișnuit nu a avut 
repercusiuni negative asupra 
nici uneia din cele 18 per
soane. Profesorul Leonid Kaku- 
rin — unul din conducătorii ex
perimentului — a conchis că 
omul poate suporta cu bine un 
zbor spațial cu o durată de 6 
luni.

• CASE DIN MATE
RIAL PLASTIC. ° ^tfel de 
casă ce poate fi asamblată foar

te rapid șt cu unelte din cele 
mai simple a fost concepută 
de curind de specialiștii de la 
Institutul politehnic din Berli
nul occidental. Instalarea aces
tei case, al cărei preț repre
zintă doar 10 la sută din cel al 
unei case obișnuite, nu necesi
tă cunoștințe tehnice deosebite. 
Pereții dintr-un material plas
tic deosebit de ușor pot fi 
transportați cu camioane obiș
nuite și nu mai rămîne decit 
să fie „incheiați". Operația nu 
durează decit maximum trei 
zile.

• POPULAȚIA PARI
SULUI DESCREȘTE - 
este concluzia ce se desprinde 
dintr-un studiu statistic, dat 
publicității zilele trecute și care 
arată că în 1976 numărul locu
itorilor din capitala Franței s-a 
micșorat cu 51000. Refuzind 
condițiile de hiperaglomerație 

ale capitalei, respectivii s-au sta
bilit in alte localități. La des
creșterea populației pariziene 
au mai contribuit, potrivit a- 
celuiași studiu, creșterea numă
rului de decese (12,1 la sută), 
precum și repatrierea unui mare 
număr de muncitori imigranți, 
ale căror condiții de muncă și 
viață au devenit din ce in ce 
mai dificile.

• DOCUMENTE INE
DITE. Autoritățile franceze au 
achiziționat pentru suma de 1.1 
milioane franci de la cel de-al 
optulea duce de Wellington, 
descendent direct al învingăto
rului de la Waterloo, o Serie de 
documente din arhiva persona
lă a lui Joseph Bonaparte, fra
tele împăratului Napoleon. Ele 
fuseseră capturate de către tru
pele engleze și spaniole cu pri
lejul luptelor purtate în 1813 în 
Spania împotriva ocupanților 

francezi. Documentele, cuprinse 
in 37 de dosare, nu au fost pînă 
acum cercetate de către isto
rici și se așteaptă ca studierea 
lor să furnizeze date inedite 
privind acțiunile militare ale 
trupelor franceze in Spania, re
lațiile intre cei doi frați, pre
cum și in legătură cu scurta pe
rioadă cind Joseph Bonaparte 
s-a aflat la Napoli in fruntea 
unui regat, preluat ulterior de 
o altă figură marcantă a epocii 
napoleoniene, Murat.

• GLICEROLUL Șl 
CONTROLUL GREUTĂ
ȚII CORPORALE. Dr. John 
Davis, de la Universitatea din 
Illinois, a anunțat că a desco
perit o legătură dintre substan

ța denumită glicerol — un al
cool dulce care se găsește sub 
formă naturală. în mici canti
tăți, in componența sîngelui — 
și fenomenul metabolismului, 
precizind că această descoperi
re ar putea avea mari implica
ții asupra posibilităților de con
trol al greutății la om. Intr-un 
articol publicat in revista „Sci
ence Magazine", dr. Davis arată 
că la șoarecii cărora li s-a in
jectat glicerol s-a constatat o 
pierdere treptată a greutății. 
..Dacă rezultatele experiențelor 
efectuate și interpretarea lor 
sint corecte, a spus specialistul 
american, acestea at putea sti
mula in mare măsură cercetă
rile pentru clarificarea proble
melor excesului de greutate, o- 
bezttățil și raționalizării ali
mentației"

• FOLCLOR VIETNA
MEZ. Studenții Conservatoru
lui din Hanoi Organizează expe
diții științifice în intreaga țară 
pentru culegerea folclorului 
muzical sneciflc UriOf regiuni. 
Pină acuin au fost înregistrate 
150 de cîntece populare inedite, 
dintre care 60 aparțin minori
tăților naționale din sudul țârii. 
Muzicologii conservatorului, im- 
preună cu studenții, se ocupă 
in prezent de folclorul popula
ției din munții regiunii centra
le a Vietnamului.

• MAȘINĂ DE PLAN
TAT. în Marea Britanie a fost 
realizată o maștnă de plantat, 
cu o productivitate de 2 000 de 
implantări pe oră. Mașina — de
numită „Hortiplanter" și servi
tă de un singur operator — este 
formată dintr-un șasiu de oțel 

echipat cu două roți la o ex
tremitate și cu un tambur cu 
proeminențe la cealaltă. Răsa
durile sint introduse în găurile 
efectuate de proeminențele de 
t>e tambur. fiind plantate pe 
cite patru rînduri.

• VACCIN CONTRA 
PNEUMONIEI. Primul vac- 
cin contra pneumoniei, boală 
care ucide în fiecare an mii de 
persoane, a fost pus la punct 
de curind in S.U.A. și aprobat 
spre a fi administrat cetățeni
lor americani. Deocamdată, vac
cinul nu este eficient decit pen
tru o anumită formă a acestei 
boli, intilnită cu precădere în
S.U.A.

• ȚIGĂRI DIN JEN- 
ȘEN. Fumatul este apreciat ca 
o îndeletnicire potrivnică sănătă
ții, dar țigările făcute din jen- 

șen s-au dovedit salvatoare in 
diferite afecțiuni pulmonare, în
tre care traheita cronică și ast
mul. Aceste medicamente, pre
parate de specialiștii chinezi 
din miraculoasa plantă a vieții 
— jenșenul — sint in prezent 
exportate in numeroase țări.

TURNUL ASSINELLI 
ÎNCHIS PENTRU VIZI
TATORI. Specialiștii italieni 
sint în prezent preocupați nu 
numai de soarta celebrului turn 
din Pisa, ci și de cea a Turnului 
Assinelli, din Bologna, Înalt de 
97,2 metri, care a fost re
cent inchis pentru vizita
tori din cauza devierii tot 
mai mari de la verticală. S-a 
emis ipoteza că sub turn s-a 
format un gol în rocă. Se a- 
preciază că o creștere a devierii 
turnului cu numai o zecime de 
milimetru ar putea duce la 
prăbușirea lui.
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Patrioți Zimbabwe în timpul unei misiuni de iuptâ contra trupelor regimului 
minoritar rasist al lui lan Smith

AFRICA DE SUD

Ample demonstrații antirasiste ale populației
PRETORIA 27 (Agerpres). — Am

ple demonstrații ale populației de 
culoare au avut loc in localitățile 
New Brighton, in apropiere de Port 
Elizabeth, și Soweto, lingă Johannes
burg, in timpul funeraliilor unor mi- 
litanți africani, victime ale represiu
nii polițienești.

La New Brighton forțele poliției 
sud-africane au folosit gaze lacrimo

gene pentru a dispersa mulțimea care 
participa la funeraliile lui Mzukisi 
Nobhadula, mort în detenție in con
diții neelucidate. Au fost operate 
arestări.

La Soweto, o manifestație an- 
tiapartheid a fost organizată de 
participanții la funeraliile unui 11- 
ceean in virstâ de 13 ani, ucis de po
liție.

Manifestări consacrate 
celei de-a 30-a aniversări 

a proclamării Republicii in România
MOSCOVA 27. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Sub auspiciile 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă (A.P.S.R.) in întreprinderi și in
stituții din capitala sovietică și re
giunea Moscova au fost organizate 
adunări ale oamenilor muncii in 
cadrul cărora s-a marcat împlinirea 
a 30 de ani de la. proclamarea Re
publicii în România.

La adunările desfășurate. zilele a- 
cestea la Uzinele constructoare de 
mașini grele și de transport, între
prinderea metalurgică experimentală, 
Academia de științe a U.R.S.S., la 
Școala tehnică agricolă din Iahroma, 
regiunea Moscova, Centrala indus
trială de tricotaje din Kosino (re
giunea Moscova) și la sindicatul lu
crătorilor din industria ușoară a re
giunii Moscova, au fost prezentate 
expuneri despre semnificația eveni
mentului aniversat, despre dezvolta
rea social-economică a României în 
cele trei decenii de la proclamarea 
Republicii.

La adunări au luat parte numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile respective, precum și 
membri ai ambasadei române.

CAIRO 27 (Agerpres). — La Am
basada Republicii Socialiste România 
a avut loc, într-o atmosferă de prie
tenie, o seară culturală dedicată săr
bătoririi Centenarului independenței 
de stat a României și a 30 de ani 
de la proclamarea Republicii. Au 
participat conducerea Asociației de

prietenie egipteano-româhe, mem
bri âi ambasadei.

Sayed Zaki; secretar general ad
junct al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe (U.S.A.), a evocat cu acest 
prilej dezvoltarea continuu ascen
dentă a .relațiilor de prietenie și. co
laborare dintre România și Egipt, la 
baza cărora stau documentele și în
țelegerile convenite de . președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar, El Sa
dat, cu ocazia numeroaselor intilnirl 
la nivel înalt; Vorbitorul a exprimat 
sentimentele de recunoștință și pre
țuire ale poporului, egiptean pentru 
poziția consecvent principială a 
României în problemele Orientului 
Apropiat, pentru eforturile președin
telui Nicolae Ceaușescu consacrate 
soluționării politice a crizei și in
staurării unui climat de pace in a- 
ceastă zonă.

Semnificația evenimentelor a fost 
relevată și de ambasadorul României 
în R. A. Egipt, Petru Burlacu.

Au fost prezentate apoi filme do
cumentare românești, printre care 
„Glasuri din' războiul pentru inde
pendență".

ISTANBUL 27 (Agerpres). — Aici 
a avut loc vernisajul fotoexpoziției 
„File din ■ istoria relațiilor tradițio
nale româno-turce", organizată de 
Academia de arte frumoase și consu
latul general român. Au fost prezenți 
reprezentanți ai autorităților locale, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Dinamica economiei iugoslave în anul 1978

agențiile de presă transmit
Aniversarea zilei de naș

tere a lui Mao Tzedun. Luni- 
la Pekin, a avut loc o manifestare 
festivă dedicată împlinirii a 84 de ani 
de la nașterea lui Mao Tzedun, 
transmite agenția China Nouă. Au 
fost prezenți președintele C.C. al 
Partidului Comunist Chinez. Hua 
Ktio-fen, vicepreședinții C.C. al P.C. 
Chinez, Ie Cien-in, Den Siao-pin, Li 
Sien-Nien și Van Dun-sin, alti con
ducători de partid și de. stat.

Președintele Tanzaniei, 
Julius Nyeiere, a avut marți la Dar 
Es Salaam convorbiri cu președintele 
Partidului Social-Democrat din R.F.G., 
Willy Brandt, privind situația din 
Africa australă și problemele legate 
de instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. în timpul 
convorbirii, Willy Brandt l-a infor
mat pe președintele tanzanian despre 
preocupările și obiectivele grupului 
de experți neguvernamentali, pe care 
îl conduce, care examinează proble
mele cooperării între țările indus
trializate și țările în curs de dez
voltare.

0 declarație a P.C. din 
Chile, difuzată la Ciudad de Me
xico, condamnă organizarea așa-nu- 
mitului „referendum" de către actua
lul regim chilian și cere restabilirea 
dreptului poporului chilian la expri
marea reală a voinței sale. De ase
menea, într-o declarație difuzată la 
Santiago de Chile, Partidul Demo
crat Creștin din Chile a adresat po
porului chilian chemarea să se pro
nunțe împotriva regimului actual în 
cadrul proiectatului „referendum", 
apreciind că este vorba de o ac
țiune ce vizează înșelarea opiniei 
publice interne și externe.

de finanțe, înlocuindu-1 pe Mohamed 
Fitouri, care, în cadrul remanierii de 
luni, a preluat portofoliul afacerilor 
externe, iar Rașid Sfar a fost numit 
ministru al industriei, minelor și 
energiei.

Primul acord asupra cooperă
rii economice și tehnice dintre Mo- 
zambic și Pakistan s-a încheiat la 
Maputo. în baza documentului în cu- 
rind vor fi inițiate studii privind for
mele de cooperare intre cele două 
țări în domeniile producției de ceai, 
transporturilor și comunicațiilor, lu
crărilor publice și construcțiilor de 
locuințe.

Convorbiri iraniano-so- 
malOZC. La Te*leran s_a desfășu
rat, marți, o primă rundă de con
vorbiri între șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și președintele Somaliei, Mohamed 
Siad Barre, sosit in aceeași zi într-o 
vizită de trei zile în capitala iraniană.

mic, infirm, nu bene
ficiau de asistență so
cială.

• Șl după alte trei 
zile, un bărbat mai 
virstnic, de pe strada 
Saint-Ezupery și-a tăiai 
venele. După multi ani 
de muncă la uzinele 
Jurine. acest metalurgist 
a fost prevenit că va fi 
„pensionat" Era unul 
din numeroșii muncitori 
vizați de măsurile de 
pensionare forțată, me
todă prin care se în
cearcă reducerea artifi
cială a numărului șome
rilor.

Nigeria și India vor coo
pera în domeniul feroviar. 
Experți indieni vor proceda, în baza 
unui acord bilateral, la punerea la 
punct a organizării rețelei de căi fe
rate nigeriene. Proiectul va fi exe
cut*»  in termen de 3—5 ani.

Funeraliile celebrului ac
tor de cinema Charles
Chaplin, decedat duminică in
vîrstă de 88 de ani, au avut loc marți 
în localitatea elvețiană Corsier.

Populația Italieiera la sfîrșt- 
tul lunii septembrie de 56 526 000 lo
cuitori, arată datele publicate la 
Roma de Institutul central de statis
tică.

Inundații în Iawa de 
VeSt. plo‘le torențiale căzute în ul
timul timp în Iawa de vest au pro
dus mari inundații. A fost întreruptă 
circulația pe mai multe șosele. Sute 
de case s-au prăbușit, iar numărul si- 
nistraților a ajuns la 30 000. Autori
tățile au luat măsuri de ajutorare a 
celor care au avut de suferit de pe 
urma sinistrului.

„Cosmos-972 și 973". 
Marți, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul „Cosmos-972" destinat 
continuării cercetărilor in spațiul 
cosmic. Tot marți, a fost plasat pe 
orbită satelitul „Cosmos-973". Agen
ția T.A.S.S. menționează că aparata- 
jul celor doi sateliți funcționează 
normal.

Înțelepciunea — și exemplul - copiilor...

Apelul președintelui 
Botswanei 

pentru asigurarea 
independenței țării

GABERONES 27 (Agerpres). — 
într-un discurs radiodifuzat, pre
ședintele Botswanei, Seretse Khama, 
a lansat întregului popor apelul de 
a consolida unitatea pentru salvgar
darea independenței țării.

El a arătat că independența este 
doar începutul unei lungi lupte, al 
unei lupte pentru construcția națio
nală și pentru transformări sociale, 
economice și politice. Seretse Khama 
a adăugat că poporul botswanez poa
te fi mindru de progresele economi
ce inregistrate de la dobindlrea in
dependentei cu unsprezece ani în 
urmă.

Pe de altă parte, el a spus că pa
cea și stabilitatea în Botswana de
pind de dobindirea libertății și sta
bilității de popoarele din statele ve
cine — este vorba despre Rhodesia 
și Republica Sud-Africană. Seretse 
Khama a reafirmat hotărirea Botswa
nei de a acorda refugiu victimelor 
persecuțiilor politice ale regimurilor 
rasiste și de apartheid, in ciuda tu
turor consecințelor posibile.

în sprijinul unității 

forțelor democratice 

boliviene
LA PAZ 27 (Agerpres). — într-un 

comunicat comun semnat de șapte 
organizații politice boliviene, intre 
care și Partidul Comunist, se relevă 
că prin recentele măsuri adoptate gu
vernul urmărește crearea de condi
ții pentru ca alegerile prezidențiale 
să se desfășoare in absența unei o- 
poziții reale și a unei democrații e- 
fective. Documentul citează recenta 
amnistie parțială, decretată de au
torități. care nu permite revenirea în 
tară a personalităților politice de 
stingă și a altor reprezentanți de 
seamă ai opoziției. Relevind necesi
tatea ca revenirea la o viață politi
că parlamentară și la un guvern ci
vil în Bolivia să fie făcută in con
formitate cu aspirațiile maselor 
populare, a cercurilor celor mai largi 
ale populației, comunicatul cheamă 
la consolidarea unității și solidarită
ții forțelor democratice, progresiste 
din tară, în lupta lor pentru satis
facerea revendicărilor social-econo- 
mice și politice ale maselor popu
lare. pentru măsuri cu caracter de
mocratic, în interesul național.

BELGRAD 27 (Agerpres). — Adu
narea R.S.F. Iugoslavia a adoptat 
planul social al Iugoslaviei pentru 
perioada 1976—1980 și pentru anul 
1978. în anul viitor, produsul social 
va crește cu 6—7 la sută, producția 
industrială cu 7—8 la sută, producția 
agricolă cu 3—4 la sută, investițiile 
cu circa 8 la sută, iar construcția de 
locuințe cu circa 8,5 la sută. Produc
tivitatea muncii va spori cu 3,5 la 
sută.

DUpă cum informează agenția Ta- 
niug, președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I., Veselin Giu- 
ranovici, a relevat în cadrul adună
rii că în 1978 sarcina primordială 
a politicii economice va consta în 
depistarea unor noi rezerve interne, 
reducerea cheltuielilor de producție, 
o mai. bună valorificare a capacită
ților existente, diviziunea mai ra
țională a muncii.

Consultări în vederea formării 
cabinetului portughez

LISABONA 27 (Agerpres). — Marți 
la Lisabona au continuat consultările 
președintelui Portugaliei, Ramalho 
Eanes, cu liderii principalelor partide 
politice reprezentate în Parlament 
(Socialist, Comunist, Centrul Demo
cratic și Social, social-democrat și 
Uniunea Democrată Populară) in ve
derea desemnării unei personalități 
însărcinate cu formarea noului gu
vern.

Jaime Gama, secretar national ai 
Partidului socialist, a declarat că so
cialiștii au renunțat la ideea consti
tuirii unui nou cabinet monocolor. 
El a apreciat că, după opinia P.S.P., 
s-ar dovedi viabilă o formulă de gu
vern in care să intre personalități 
independente și care să dispună de 
un sprijin parlamentar stabil, poziție 
care a fost prezentată și președinte
lui Eanes.

Agenția France Presse relevă că 
tratativele care s-au desfășurat pină

in prezent între cele cinci partide au 
permis o oarecare apropiere a pozi
țiilor respective.

Redresarea dolarului 
pe piețele de schimb

Dolarul american și-a continuat, 
marți, tendința de revenire, amorsa
tă de măsurile anunțate in acest scop 
de președintele Carter. în cursul 
tranzacțiilor de la principalele burse 
de schimb ale lumii occidentale, do
larul S.U.A. a' înregistrat ușoare spo
ruri sau și-a menținut paritatea. La 
Ziirich, dolarul a crescut in valoare 
de la 2,0525 franci elvețieni la 2,0575, 
iar la Paris de la 4,7855 franci Ia 
4,7950 franci. La Bruxelles, Amster
dam, Milano și Tokio, moneda ame
ricană, care cu puțin timp in urmă 
scădea vertiginos, a reușit să-și men
țină pozițiile.

La ambasada română din Bru
xelles, poetului Mihai Steriade 
directorul centrului cultural ro
mânesc de pe lingă Universita
tea catolică din Louvain, pre
cum și lui Robert Urbain, secre
tarul de stat al economiei regio
nale valone, lider al Partidului 
Socialist Belgian, le-a fost in- 
minată placheta jubiliară „Cen
tenarul Independentei de stat a 
României".

Fundația „Erasmus" patronată 
de prințul Țărilor de Jos, Bern- 
hard, a acordat premiul său 
anual Teatrului „Țăndărică" din 
București și altor trei teatre din 
Franța, R.F.G. și Italia.

Un alt deputat din partea 
Partidului Dreptății, 31 pie- 
mierului turc Suleyman Demirel, a 
demisionat marți, făcînd să scadă din 
nou numărul de mandate de care 
dispune în parlament coaliția guver
namentală. Demisia lui Mehmet Ca- 
talbas reduce numărul locurilor con
trolate de guvernul de coaliție la 217 
din totalul de 450, fapt care îi deter
mină pe observatorii politici de’ la 
Ankara să anticipeze declanșarea 
unei crize guvernamentale.

Completarea cabinetului 
tunisian. Președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba, a numit marți doi 
noi miniștri în guvernul țării : Ab
delaziz Mathari a devenit ministru

Bombele atomice să 
fie toate distruse! Ar
mele să fie topite și 
prefăcute in unelte de 
muncă! In bugetele 
tuturor țărilor se vor 
șterge cuvintele „chel
tuieli militare" pentru 
a se înscrie capitole 
noi: „fond pentru li
chidarea foametei și 
sărăciei", „fond pentru 
apărarea sănătății" ! 
Pe locul cazărmilor și 
bazelor de război vor 
fi înălțate școli și 
spitale, teatre și bi
blioteci!

...Aceste măsuri, atît 
de mult așteptate de 
popoare, au fost cu
prinse intr-un șir de 
rezoluții adoptate la 
sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U., în
cheiată zilele trecute...

Da! Aceste măsuri 
și rezoluții au fost a- 
doptate zilele trecute 
la sesiunea Adunării 
Generale — insă nu la 
sediul O.N.U. de pe 
East. River din New 
York, ci in incinta, nu 
mai puțin simbolică, a 
Palatului Națiunilor 
din Geneva, unde s-a 
desfășurat o „sesiune 
simulată" a Adunării 
Generale, cu parti
ciparea celor mai buni 
elevi din școlile elve
țiene. O sesiune-lecție. 
organizată pe durata 
cîtdrva zile, care a 
respectat întocmai te
matica dezbaterilor ge

nerale, inclusiv regu
lile de procedură spe
cifice ședințelor O.N.U.

In presa de pe ma
lurile lacului Leman, 
un comentator făcea 
observația că dezbate
rile delegaților-elevi 
la respectiva sesiune 
au plutit intr-un „i- 
dealism înduioșător". 
Nu știm dacă el s-a 
referit la maniera 
tranșantă, operativă, 
in care cei 149 de copii, 
reprezentind fiecare 
cite o țară din cele 
149 de fări membre 
ale O.N.U., și-au ar
monizat părerile in so
lutionarea unor pro
bleme care, in forul 
de pe East River, ca 
și in cadrul diverselor 
reuniuni internaționa
le, iși așteaptă rezol
varea de ani, ba chiar 
de decenii.

De fapt, ceea ce zia
ristul amintit califica 
drept „idealism" nu în
seamnă altceva decit 
rațiune nepoluată de 
calcule înguste, lucidi
tate și logică nealte
rate de optici defor
mante. Pentru că. în 
mod cert, copiii au 
judecat realitățile în
tunecate ale vieții in
ternaționale, au cău
tat și au propus soluții 
fără să, cunoască com
plicatele jocuri ale 
„sferelor de influență" 
și fără să recurgă la 
diferitele instrumente

din arsenalul insidios 
al politicii imperia
liste și neocolonialisle.

O vorbă intrată de 
acum in tezaurul co
mun al înțelepciunii 
popoarelor spune: „Om 
mare este acela care 
nu și-a pierdut inima 
de copil". Să ne imagi
năm deci ce s-ar in- 
timpla dacă acest așa- 
zis „idealism înduioșă
tor", propriu gindirii și 
simțirii pure de copil, 
adică rațiunea neînti
nată de interese în
guste, adică luciditatea 
nealterată de optici 
deformante, s-ar mani
festa și în sălile reu
niunilor internaționale, 
ar impulsiona și con
științele mature che
mate să reflecte voința 
popoarelor de a făuri 
o lume mai bună șl 
mai dreaptă. Ar mai 
muri atunci pe glob 
de inaniție peste 20 000 
de oameni in fiecare 
zi, dintre care 15 flfiO 
de copii ? Ar mai 
plana deasupra orizon
turilor planetei gigan
tica „ciupercă" a celor 
60 000 megatone de 
exploziv nuclear acu
mulat în întreaga 
lume ? N-ar fi, oare, 
timpul ca răspunsu
rile la asemenea între
bări să izvorască, la 
unison, ca dintr-o uni
că și admirabilă „inimă 
de copil 7“
Viorel POPESCU

ÎN LUMEA CAPITALULUI: SEMNE BUNE ANUL... N-ARE

„1977 pleacă lăsînd în urmă depresiune, '78 soseste fără să aducă mari speranțe"
Aproape nu există publicație, post de radio sau televiziune din 

occident care, la acest sfîrșit de an, să nu-și pună întrebarea ce a 
însemnat pentru economia țărilor respective anul 1977 și ce elemente 
noi va aduce anul 1978. Răspunsurile, desigur, diferă. Există, insă, 
un numitor comun, evidențiat de cotidianul britanic „Guardian", 
acela al incertitudinii în ce privește viitorul: „Anul care vine și încă 
vreo cîțiva ani vor continua să fie deosebit de grei pentru lumea occi
dentală". Stagnarea economică, șomajul și inflația la niveluri record, 
masive deficite ale balanțelor de plăți, creșterea prețurilor și scăderea 
standardului de viață al maselor populare — toate acestea pe funda
lul crizei mondiale care persistă și a dobindit chiar noi dimerisiuni — 
iată factorii care explică tonul lipsit de optimism al presei occiden
tale in preajma noului an.

„Economia - un vehicul care înaintează 
pe un drum plin de hîrtoape“

• „Statele occidentale se asea- 
mânâ cu un vehicul care înaintea
ză anevoios pentru că motorul este 
prea slab în raport cu caroseria 
greoaie. Un vehicul care are de 
fâcut fațâ unui drum plin de hîr- 
toape și care simte acut nevoia 
unor reparații capitale: proprieta
rul, nefiind insă în măsură să le 
opereze, caută să le amine pentru 
mai tîrziu" (săptămînalul francez 
„L’EXPRESS").

• „1977 ne părăsește, lăsind în 
urma sa depresiune. 1978 sosește 
fără să aducă mari speranțe. Eco
nomiștii au consumat tone de cer
neală încercind să descopere «'ce 
nu merge». Și cu cît se afundă în 
studiu, cu atît situația economiei 
occidentale, caracterizată prin cri
ză, șomaj, inflație și devalorizare, 
li se pare mai încilcită. Care 
ar putea fi baza unei reale redre
sări ? Se pare că in 1977 n-a gă
sit-o nimeni. Și nici pentru anii ce 
vin nu se întrezăresc perspectivele 
găsirii unui panaceu pentru rănile 
adînci ale economiei occidentale" 
(revista britanică „ECONOMIST").

17 milioane de șomeri... 
și de trei ori mai multe tragedii

De la declanșarea, în urmă 
cu trei ani, a noii iaze a cri
zei generale a capitalismului, 
în țările capitaliste industria
lizate, armata șomerilor a 
crescut de la 8,4 la 17 mi
lioane de oameni. Dincolo de

• „Aprecierile specialiștilor Fon
dului Monetar Internațional confir
mă lapidar ceea ce practic s-a 
afirmat mai demult și anume că 
redresarea economică, care părea 
să fi început atît de promițător in 
anul 1976, s-a încetinit cu totul încă 
din primul trimestru al acestui an. 
Și aceste opinii pesimiste vin să 
adeverească afirmațiile «Casan- 
drelor» rău prevestitoare — în 
sensul că nu se întrevăd semnele 
unei reluări a expansiunii econo
mice" (ziarul american „INTERNA
TIONAL HERALD TRIBUNE").

• „De la Washington la Tokio 
economiștii bijbiie în ceață. Impul
surile economice au slăbit în 1977, 
iar economia statelor industriali
zate dă semne de oboseală. în 
această situație fiecare țară caută 
să recurgă la măsuri protecționis- 
te, de apărare împotriva partene
rilor, ceea ce agravează dificultă
țile. Cuvintele frumoase despre 
cooperare economică între allații 
occidentali au dispărut" (săptămi- 
nalul vest-german „HANDELS
BLATT").

aceste cifre — destine muti
late, deznădejde și amărăciu
ne. Și nu este vorba numai 
de cazul celor rămași iără 
lucru. Pentru că ,,cei 17 mi
lioane șomeri — scrie ziarul 
italian «11 Giorno» — înseam

nă de trei ori mai multe tra
gedii umane. Cînd sprijinito
rul familiei iși pierde slujba, 
toți ceilalți, care depind de 
el, soție, copii, părinți în 
vîrstă, cad pradă disperării".

• Numărul cel mai mare al 
șomerilor este înregistrat in 
STATELE UNITE, unde există 
6,9 milioane persoane iără 
lucru.

• Potrivit datelor Biroului 
Internațional al Muncii, nu
mărul șomerilor din FRANȚA 
este de 1 650 000.

Cei mai afectați: tinerii

Cel mai puternic afectați de șomaj 
sint tinerii. Iată-i, in fotografia de 
sus, la un birou de plasare a bra
țelor de muncă, așteptind zadarnic 
in speranța câ se va ivi „ceva". „7 
milioane de tineri din țările occiden
tale nu au de lucru" — scrie revista 
vest-germană „STERN". „Oare socie
tatea noastră creează o castă de paria 
fără o bază a existenței și fără drep
turi ?“ — se întreabă .revista.

Victime ale crizei sint 
nu numai cei ce muncesc, 
în spatele cărora este a- 
runcată întreaga povară, 
ci și capitaliștii mici și 
mijlocii, care cad pradă 
concurentei acerbe a ma
rilor monopoluri. Agenția 
TE1KOKU KOSHINSHO a 
rată că 15 206 întreprin
deri nipone au dat fali
ment din ianuarie pină în 
octombrie 1977.

• Din întreaga populație 
activă a ITALIEI, șomajul a- 
fectează 7,4 Ia sută, totalul 
șomerilor ridieîndu-se la 1,6 
milioane.

• Față de perioada cores
punzătoare din anul trecut, 
în JAPONIA șomajul a cres
cut simțitor, depășind l,t 
milioane, fiind cel mai ridi
cat din ultimii ani.

• Cei aproape 300 OOO șo
meri din BELGIA reprezintă, 
de asemenea, 7,4 la sută din 
totalul forței de muncă.

Șase zile, în orașul Lyon
Trois suicides en six jours

A te citi de Parii'y-Bton, ăepuis ie meii de jten, îe chomage a progresă de 50 %

Sub titlul „Trei sinu
cideri în șase zile", re
produs mai sus in 
facsimil, ziarul francez 
„L’HUMANITE" a pu
blicat o zduguitoare re
latare despre tragedia 
petrecută intr-o subur
bie a Lyonului unde trei 
.persoane, ajunse in pra
gul disperării, și-au pus 
capăt zilelor :
• Intr-o duminică di

mineață. Michel Ayme. 
de 35 de ani. s-a arun
cat de la balconul -unei 
încăperi aflate la etajul 
opt al clădirii de pe 
strada Paul-Pic. Era în
scris pe listele de șomaj

de la 4 octombrie, dar 
nu izbutise să găsească 
de lucru.

• Trei zile mai tîrziu, 
pe aceeași stradă, un.alt 
eveniment dramatic: in
tr-o casă. cenușie, de la 
numărul 8, Jean-Paul 
Tourette, în vîrstă de 
24 de ani, s-a spinzurat 
cu cureaua de ușa ca
merei in care locuia. 
Familia Tourette s? 
afla, de mai multă vre
me. intr-o situație difi
cilă. Sora lui lean-Paul, 
in vîrstă de 18 ani, nu 
avea de lucru; mama, 
văduvă și fratele mai

Imigranții - primii 
zvîrliți pe drumuri

„Vorbim despre sărăcia al
tora și ignorăm sărăcia de la 
noi (din țările vest-europene), 
care reprezintă o realitate 
pentru ceva mai mult de 10 
milioane oameni".

Astfel iși începe revista 
„EUROFORUM" relatările dra
matice despre cei ailafi Ia pe
riferia „societății belșugu
lui". Sînt „uitați" imigranții 
veniți în căutare de lucru în 
țările occidentale și pe care 
criza îi zvîrle primii pe 
drumuri. Despre ei revista 
„Nouvel Observateur" scrie 
că nivelul lor de trai „este 
sub nivelul săracilor cei mai 
săraci".

Ziarul elvețian „TRIBUNE DE 
GENEVE" publică un articol în 
care scrie: „Pronosticurile pri
vind inflația și evoluția mone
delor sint pesimiste. Profesorul 
american Galbraith a arătat re
cent că in cursul anilor viitori 
trebuie să ne așteptăm ia men
ținerea ritmului înalt al inflației 
și la devalorizărea în continua
re a monedelor".

Dinamica
Datele pe anul în curs sînt încă 

provizorii. Cu toate acestea ele în
fățișează cu claritate puternica opo
ziție a maselor muncitoare din ță
rile capitaliste față de încercările 
cercurilor monopoliste de a ieși din 
criză prin intensificarea exploatării, 
amputarea salariilor, știrbirea drep
turilor și libertăților democratice ale 
celor mulți. In primele 9 luni ale 
acestui an, la acțiunile greviste din 
principalele țări capitaliste au parti
cipat 38 milioane persoane.

ITALIA. Peste 10 milioane oameni 
ai muncii au luat parte la acțiunile 
greviste și demonstrațiile desfășu
rate în luna martie, împotriva creș
terii costului vieții. în noiembrie, 8 
milioane salariați au încetat lucrul, 
cerînd „redistribuirea" poverilor cri
zei.

MAREA BRITANIE. în primele zece 
luni ale anului, ca urmare a greve
lor s-au pierdut 7,4 milioane zile 
muncă, adică dublu față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

FRANȚA. La 1 decembrie a avut 
loc cea mai puternică acțiune gre
vistă din acest an, cînd peste 5 mi-
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Deși incomplete, aceste cifre și fapte sînt elocvente, ele relie- 
fînd agravarea fenomenelor de criză care afectează țările capitaliste 
șt, in același timp, înrăutățirea condițiilor de viață ale maselor popu
lare. Pe bună dreptate, la Conferința Națională a partidului nostru 
se evidenția că pentru ieșirea din criză nu trebuie să se acționeze 
pe calea intensificării exploatării maselor și asupririi altor popoare, 
ci prin reducerea beneficiilor monopolurilor, printr-o politică econo
mică mai rațională care să determine suportarea efectelor crizei în 
primul rînd de către clasele avute și care să asigure, totodată, des
fășurarea liberă a comerțului internațional, pe bază de egalitate și 
avantaj reciproc.

protestului
lioane de oameni ai muncii au în
cetat lucrul împotriva „programului 
de austeritate" al guvernului și a 
concedierilor în masă.

STATELE UNITE. în perioada ia
nuarie—septembrie peste 7 milioane 
oameni ai muncii au participat la 
cele 4 686 acțiuni greviste, numărul 
acestora fiind cu 23 la sută mai 
mare decît anul trecut.

SUEDIA. La sfîrșitul lunii aprilie 
s-a desfășurat cea mai mare grevă 
din ultimii 40 de ani a muncitorilor 
din diferite sectoare industriale, la 
care au luat parte peste 1,3 milioa
ne persoane. Acțiunea s-a desfășu
rat pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață.

JAPONIA. în primăvară și toamnă, 
în întreaga țară, s-au desfășurat 
tradiționalele campanii de luptă ale 
muncitorilor pentru sporirea sala
riilor în raport cu creșterea costului 
vieții, îmbunătățirea sistemului de 
asigurări sociale, recunoașterea 
dreptului la grevă al salariaților din 
sectorul public. Au participat peste 
7 milioane oameni ai muncii (foto
grafia de jos).

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Cod 71341, București Piața Scînteii nr 1. Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții In străinătate. abonamentele se tac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136-137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTE11 <0 360


