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Marele tel umanist al politicii partidului, al lntr noastre dezvoltări sociale

PROSPERITA TE
TUTUROR FIILOR PA TRIEI

„Preocuparea fundamentală a partidului, țelul suprem al politicii sale, rațiunea 
însăși a construcției orînduirii socialiste și sensul a tot ceea ce înfăptuim este creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a maselor, satisfacerea cit mai deplină a nevoilor 
întregului popor, asigurarea condițiilor pentru manifestarea plenară a personalității 
umane".

NICOLAE CEAUȘESCU
din timpul 
în evidență 
un pol un

Configurația societății românești 
regimului burghezo-moșieresc punea 
discrepanțe din cele mai adinei : la 
mănunchi de capitaliști și moșieri deținînd în
treaga putere politică și economică, sporindu-și 
neîncetat bogăția și huzurul prin exploatarea a 
milioane de oameni ai muncii ; la celălalt pol 
masa largă a poporului, dezmoșteniții soartei — 
oamenii muncii, exploatați 
doi 
— o 
Orice 
mulți 
meliorarea condițiilor de 
trai era întîmpinată din 
partea cealaltă cu aspre 
represiuni, cu arestări și 
condamnări la ani grei de 
temniță, și nu de puține 
ori chiar cu gloanțe ; 
1907, 1918, 1929, 1933 sînt 
ani înroșiți cu sîn- 
găle truditorilor ogoarelor și ai uzinelor.

Situația maselor muncitoare din vechea Româ
nie nu o dată a trezit indignarea opiniei pu
blice internaționale. Autorul lucrării „Balcanii în 
timpul nostru" — reputat istoric american — ca
racteriza burghezia română drept „un grup pri
vilegiat, redus ca număr, dar întărit prin avere 
și forță publică, complet indiferent la bunăstarea 
maselor populare" (subl. ns.).

Intr-adevăr, clasele stăplnitoare ale vechii 
Românii erau complet indiferente la asemenea 
realități tragice, pe care azi, din -păcate, unii 
dintre noi le-au uitat, sau le privesc cu zîm- 
betul.pe buze, dar pe care le-au trăit „cu virf 
și îndesat" propriii noștri părinți și chiar mulți 
dintre cei aflați in prezent la vîrsta maturită
ții. Nu sînt legende sau povești de romane „de

societățiipoli ai
adîncă prăpastie, 
acțiune 

îndreptată spre a-
a celor

și asupriți. între cei

duzină" sutele de mii de bolnavi de pelagră 
care aduseseră României în acele timpuri o 
tristă faimă în lume, extraordinara mortalitate 
infantilă — ce plasa țara noastră pe primele trei 
locuri în Europa, oamenii care mureau de foa
me, copil ce nu puteau să meargă iarna la 
școală pentru că nu aveau cu ce să se îmbrace 
și să se încalțe, săracii găsiți înghețați pe băn
cile parcurilor sau în bordeiele mahalale-

de creștere a nivelului de trai a fost aceea că, 
bunăstarea, pentru a fi trainică, pentru a spori 
neîncetat, nu trebuie să fie considerată ca un 
dar ; ca un dar din vistieria statului, din care 
să se împartă astăzi totul, pentru a rămîne miine 
fără mijloacele necesare progresului, 
un dar ce ar putea să ni-1 ofere 
aiurea, dar nici ca preț al scoaterii 
a bogățiilor țării. Concepția a fost și 
că poporul, în condițiile în care este liber

Cancelarul federal al Republicii Federale Germania, 
Helmut Schmidt, va face o vizită oficială in România

La invitația președintelui Republi
cii . Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al

guvernului român, Manea Mănescu, 
cancelarul federal al Republicii Fe
derale Germania, Helmut Schmidt,

va face o vizită oficială în țara 
noastră. în zilele de 6 și 7 ia
nuarie 1978.

Imagine din noul centru civic al municipiului Pitești

INDUSTRIA JUDEȚULUI VRANCEA A ÎNDEPLINIT PIANUL 
PE PRIMII DOI ANI AI CINCINALULUI

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
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lor. Toate acestea formau realitățile vii, zgu
duitoare ale României burghezo-moșierești.

Acestei situații intolerabile i s-a pus capăt de
finitiv și irevocabil prin cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare și aliații săi — proces în
cununat de instaurarea Republicii la 30 decem
brie 1947. Avîntul revoluționar cu care masele 
muncitoare au urmat Partidul Comunist Român 
în lupta pentru instaurarea noii orînduiri sociale 
se datorește tocmai faptului că partidul și-a în
scris pe steagul său de luptă drept țel suprem 
eliberarea națională și socială, : făurirea bună
stării întregului popor. Agest crez al întregii sale 
lupte și-a găsit deplina concretizare cind parti
dul a preluat în mîinile sale întreaga putere po
litică și economică în stat.

Concepția generală care a stat la baza politicii

nici ca pe 
cineva de 

„la mezat" 
este aceea 

și 
stăpîn pe toate resurse
le țării, își poate făuri, 
el însuși propria bună
stare — și aceasta prin 
făurirea unei economii 
puternice, prospere, ca 
bază trainică a creșterii 
rapide a avuției națio
nale.

Orice pas înainte în di
recția creșterii avuției so
ciale 
spre 

planul creșterii bunăstării 
Elementul hotărîtor care a 
acestei politici profund umaniste îl constituie 
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de pro
ducție. Dacă în urmă cu trei decenii, 'instaurarea 
Republicii, urmată la scurt timp de naționaliza
rea principalelor mijloace de producție din in
dustrie, a marcat trecerea la făurirea unei vieți 
noi, de atunci și pînă azi dezvoltarea proprietă
ții socialiste a constituit temelia sigură a ridi
cării continue a nivelului de trai.

Cifrele statistice evrdențitiză verifficftat&a atees- ' 
tei afirmații : tocmai creșterea venitului națio
nal în anii 1951—1976 de circa 11 ori a asigurat, 
în această perioadă, creșterea veniturilor totale

a constituit temelia 
un pas înainte pe 

întregului popor, 
determinat cursul

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de comitetul județean de partid, se 
spune :

Oamenii muncii din industria ju
dețului Vrancea raportează cu min- 
drie că miercuri, 28 decembrie 1977, 
au îndeplinit prevederile de plan pe 
primii doi ani din actualul cincinal. 
Acest succes este un răspuns al oa
menilor muncii din industria jude
țului Vrancea față de grija partidu
lui și statului, a dumneavoastră per
sonal, pentru dezvoltarea armonioasă 
a forțelor de producție in toate zo
nele țării, condiție indispensabilă a 
creșterii necontenite a bunăstării 
celor ce muncesc.

Avansul cîștigat în îndeplinirea 
prevederilor din primii doi ani ai 
cincinalului creează premisele ca 
pină la sfîrșitul • acestui an să reali
zăm suplimentar 22 000 mc bușteni 
fag și stejar, 4 400 mc cherestea, 
127 000 mp furnire estetice, dispozi
tive, scule așchietoare, matrițe și 
alte produse de mecanică fină în va
loare de 17 milioane lei, produse ale 
industriei alimentare în valoare de 
322 milioane lei și altele.

în prezent, acționind in spiritul 
documentelor adoptate de Conferința 
Națională a partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră formulate la înalta 
tribună a forumului comuniștilor, au 
fost luate măsuri la nivelul fiecărei 
unități economice pentru a se trece 
încă din prima zi a anului viitor la 
îndeplinirea sarcinilor sporite ce ne 
revin în perioada 1978—1980.

ComitetuluiRecenta hotărîre a
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu 
privire la încheierea majorării re
tribuției întregului personal munci
tor prevăzută pentru prima etapă cu 
trei luni mai devreme, constituie un 
puternic imbold pentru dobindirea 
unor rezultate și mai mari la fiecare 
loc de muncă, răspunzînd astfel prin 
fapte grijii permanente a conducerii 
partidului, a dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea nivelului de trai al tuturor 
celor ce muncesc din patria noastră. 

Vă raportăm, iubite conducător al 
partidului și statului nostru, că noi, 
comuniștii, oamenii muncii din in
dustria județului Vrancea, sintem

ferm hotărîți să ne intensificăm 
eforturile, să punem în valoare în
treaga pricepere și energie pentru ca 
obiectivele ce revin județului in 
etapa următoare să fie îndeplinite 
în mod exemplar. Vom face, așa 
cum dumneavoastră ați indicat, ca 
roadele muncii noastre să atingă 
exigentele înalte ale calității, cerin
ță obiectivă a cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

Prin tot ceea ce vom înfăptui, vom 
spori aportul nostru la îndeplinirea 
hotăririlor partidului și statului nos
tru, pentru accelerarea mersului 
României pe drumul societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intării spre comunism.

„Pune o măsură în toate!"
...ȘI MAI ALES LA CONSUMUL

DE ENERGIE ELECTRICĂ!
Dacă v-ar curge 

bani
cum(Continuare în pag. a Il-a)
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realitățile
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al muncii înfrățite
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(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare 
în pag. a V-a)

TÎRGU MURES

Maior,
Bolyai 

un

Steag roșu și tricolor
Poporul român săr

bătorește treizeci de 
ani de republică. Eve
nimentul istoric petre
cut acum trei decenii 
reprezenta desăvîrșirea 
unui proces legic, în
semna împlinirea unui 
vis căruia i s-au devo
tat generații de lup
tători comuniști, de- 
mocrați, progresiști ce 
vedeau in 
spațiul politic, 
și moral 
asigure maselor 
muncitoare 
posibilitate de viață, 
o demnă posibilitate 
de afirmare a perso
nalității umane. Prăz- 
nuim treizeci de ani 
de republică. Fără în
doială că pentru clep
sidra eternității trei
zeci de ani e simbolul 
unei clipe. Dar acest 
simbol echivalează, in 
același timp, cu o pa
tetică pagină de efor
turi. năzuinti, greutăți, 
lupte, speranțe ?i vic
torii din Cronica de 
aur 
mân.
cu vreo altă epocă is
torică.

Orice bilanț, bazat 
pe cifre 
comparative, 
te doar o 
parțială a 
dintre ce a 
este, a distanței dintre 
felul cum arăta țara 
acum treizeci de ani 
— în toate domeniile 
activităților omenești

— și cum arată astăzi. 
Deci nu cifrele mă 
solicită in primul rind. 
Văd necesitatea înce
perii unei noi științe, 
o „arheologie a pre
zentului", fiindcă cei 
treizeci de ani evocați 
sînt, deopotrivă, . tre
cutul și prezentul nos
tru. O „arheologie"

republică 
social 

menit să 
largi 

o demnă

a poporului ro- 
fără asemănare

statistice 
mijloceș- 

imagine 
distantei 

fost și ce

însemnări de
Aurel BARANGA

care să scoată la ivea
lă și să pună in lumi
nă vestigii ale unei 
istorii zbuciumate, dar 
și plină de măreție. 
Visez la un nou „mu
zeu" al satului, care 
să prezinte generații
lor actuale cum arătau 
satele in urmă cu doar 
treizeci de ani. triste
țea, dezolarea și lipsa 
lor de perspectivă. Mă 
gindesc la un „muzeu" 
care să dezvăluie felul 
cum arăta industria 
românească a acelor 
vremuri, și un altul, la 
fel de elocvent, care 
să vorbească de cultu
ră, de modul cum se 
realiza, in planul con
cretului, acest cuvînt, 
și ce înseamnă noțiu
nea astăzi, cind mi
lioane și milioane de 
oameni beneficiază de 
toate achizițiile civili
zației. Visez la un

„muzeu" al omului, 
care să confrunte ima
gini de psihologie și 
morală. S-ar vedea că 
cea mai mare victorie 
a acestor trei decenii 
din urmă este împli
nirea unui om al dem
nității, care știe pen
tru ce luptă și trăieș
te. Un asemenea mu
zeu al conștiințelor ar 
explica miracolul ro
mânesc de care vor
besc, uneori cu ui
mire, întotdeauna cu 
admirație, călătorii de 
peste hotare veniți în 
contact cu 
românești.

Miracolul , 
are totuși 
simple. Se 
muncă, perseverență, 
luciditate, încredere in 
forțele inepuizabile, 
creatoare, ale poporu
lui, se numesc unitate, 
dîrzenie și devotament 
nemărginit față de ma
rile idealuri umaniste, 
devenite programe de 
luptă și creație ale 
partidului.

Un asemenea „mu
zeu al conștiințelor" 
ar arăta nu doar miile 
de unități industriale, 
nu doar sutele de mii 
de locuințe noi in care 
s-au mutat milioane 
de oametii, nu doar 
miile de săli de clasă 
in care învață astăzi 
carte copiii patriei, nu
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imagine veche a 
Tirgu Mureșului poate fi 
întîlnită în actuala Piață 
Petofi din imediata veci
nătate a Cetății medie
vale. Exisă aici o casă, 
cu etaj, care la intrare 
păstrează pe ziduri cîte- 
va fresce, infățișind 
chipul orașului de odi
nioară. Coridorul acestei 
intrări e pavat cu bucăți 
mici, cubice de lemn a- 
mintind de vechile tro
tuare. Unul din aceste ta
blouri redă imaginea pie
ței de care pomeneam, 
piață cu aceleași case 
mici, înfundate puțin in 
pămint, cu ziduri groase 
și firme anoste, o așeza
re curată, modestă și fi
rească ca atîtea altele, în 
veacul fără de sfîrșit al 
singurătății de odinioară. 
Piața poartă numele poe
tului Petofi, acela din fiii 
acestui oraș, care, alături 
de Avram Iancu, au sem
nat frățește elanul re
voluționar al anului 1848, 
în cartea de aur a orașu
lui. Ultima noapte a poe
tului, spun unele mărtu
rii, s-ar fi petrecut aici, 
în Tîrgu Mureș. Cum, tot 
aici, a răsunat cu mîn- 

y^drie patriotică intiia oară

glasul demnității 
celuilalt, pornit a- 
poi să urce mun
tele martiriului și 
gloriei eterne.

A te opri în a- 
cest coridor, al u- 
nui alt ev, pierdut 
în praful fără capăt 
al anonimatului, 
constituie o expe
riență utilă pentru 
acela care dorește 

să definească cu exactitate 
cota creșterii și Împlini
rii unei așezări umane, 
și a detecta posibilul de 
întrezărit în ascensiunea

ulterioară. Reperele civi
lizației au fost Întotdea
una cele ale vieții pre
zente, prezent care, cum 
spunea poetul Eminescu, 
este semnul vieții, viața 
fiind expresia prezentului. 
Locuit de români, ma
ghiari și alte naționali
tăți, , Tîrgu Mureșul a 
străbătut cu prezentul său 
in suflet calea firească

acum fireasca 
întregii țări, în necurma
ta sa bătălie, pentru a 
fi a celor care o alcătu
iesc, pentru a se împlini 
în acum și aici, așa cum 
de veacuri frățește oa
menii acestui loc au visat 
prin șirul nesfîrșit al fap
telor lor. A înțelege dez
voltarea înseamnă a cu
noaște drumul străbătut 
de o comunitate de nu
mai 30 000 de locuitori, 
de la soarta de a fi un 
loc de schimb, la aceea a 
unei așezări de peste

130 000 de locuitori, pro
ducătoare de bunuri ca
pabile să-i asigure exis
tența și să constituie o 
contribuție demnă de toa
tă stima la viața patriei. 
Această cale, a istoriei, e 
determinată de faptele 
strămoșești, în care, ală
turi de Petru 
Gheorghe Șincai,
Janos, strălucește

Eminescu, un Petofi, un 
Avram Iancu, și atiția al
ții, prezenți prin întreaga 
lor ființă la tot ceea ce 
a însemnat progres și 
evoluție pe pămintul 
românesc.

Este suficient să ne gîn- 
dim la faptul că acum, in 
cincinalul revoluției tert- 
nico-științifice, producția 
industrială globală, in 
1976, era de circa opt ori 
mai mare decît in urmă 
cu 16 ani, că industria 
Tîrgu Mureșului produce 
într-o singură lună și ju
mătate întreaga producție 
industrială a anului 1960. 
Numai intr-un deceniu și 
jumătate (1960—1975) pro
ducția industriei chimice 
a crescut de aproape două 
sute de ori, iar cea a 
construcțiilor de mașini 
de aproape cincisprezece 
ori. Față de 1960, Tirgu 
Mureșul livrează de 8 ori 
mai multă încălțăminte și 
de 7 ori mai multă carne 
și preparate din carne. 
La incheierea războiului 
nu se putea vorbi aici de 
industrie electrotehnică, 
pentru ca astăzi să con
semnăm 
valoare
Iiard și 
Și toate 
ritm 
re 
sută. Putem, deci, spune 
că. avem de-a face cu 
o reală dezvoltare cind 
consemnăm că astăzi o- 
rașul Tîrgu Mureș produce,

așa
sesc aici kilowații 
oră, ați rămîne ne 
păsăt'ori ?

întrebarea o adresăm consi
liului oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Precizia" din 
București, directorului ei, Mihai 
Dumitrache. Fotografia a fost 
făcută în seara zilei de 27 de
cembrie, ora 19, în secția de 
strungărie. O parte a halei era 
luminată „ca ziua", în timp ce 
la mașini nu lucra nimeni. Este 
oare admisibil ca, la o săptă- 
mînă de la controlul efectuat 
de organele de specialitate, ri
sipa de energie electrică să 
persiste, fără să se întreprindă 
măsuri pentru înlăturarea aces
teia ?

In pagina a Il-a, 
raidul nostru în în
treprinderi din Ca
pitală

Imagini din albumul Republicii—anul XXX

o producție 
de circa 
jumătate 
acestea, 

mediu de 
de circa

în 
un mi- 
de lei. 
intr-un 
crește- 
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TÎRGU MUREȘUL industrial
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Problemele legate de reducerea 
consumurilor de materii prime și in 
special de metal, prin creșterea gra- 
du’ui de valorificare și închiderea 
„canalelor" de irosire, prin promo
varea unei concepții tehnice înain
tate, au constituit, in primii doi ani 
ai actualului cincinal, obiectul unor 
ample preocupări pentru organizația 
de partid, consiliul oamenilor muncii, 
pentru întregul colectiv de la între
prinderea de strunguri din Arad. în 
această mare unitate s-a acumulat 
o bună experiență în aplicarea ingi
neriei industriale, cu întregul ei an
samblu de tehnici, metode și instru
mentații specifice de lucru. Anali- 
zînd rezultatele deosebite obținute 
de constructorii de strunguri de aici 
prin folosirea ingineriei- industriale, 
Comitetul muni
cipal Arad al ------------------------
P.C.R. a hotărît, 
recent, să se ge
neralizeze aceas
tă valoroasă ex
periență în toate 
unitățile indus
triale arădene.

Concret, ingine
ria industrială dă 
răspunsuri com
plexe, științifice, 
Ia asemenea în
trebări : La ce 
nivel tehnic și 
calitativ produ
cem ? Cu ce e- 
forturi ? Cu ce 
cheltuieli mate
riale și investiție 
de inteligență ? 
Să vedem cum 
s-a materializat 
în practică.

Ing. ILIE VAȚI, 
șeful atelierului 
normare de con
sumuri specifice : 
în formula sa ac
tuală, 
și ca 
lucru, 
pentru 
tehnologică industrială s-a constituit 
în cursul anului trecut. Pe agenda 
de lucru a colectivului au fost în
scrise 17 obiective prioritare, între 
care : selecția proceselor tehnologice; 
reproiectarea produselor pentru re
ducerea consumului de muncă și de 
materiale ; îmbunătățirea substanți
ală, pe baza analizei diagnostic, a ca
lității produselor noastre, probleme
le legate de creșterea calității tre
buind să se constituie în factori vi- 
zînd prestigiul „mărcii" fabricii și 
răspunderea fiecărui om al muncii 
ș.a.

Aplicarea metodelor ingineriei in
dustriale s-a materializat la noi în
tr-o serie de rezultate bune, pe care 
le prezint, avînd în față bilanțul pe 
unsprezece luni din acest an. Con
sumul de metal a fost redus cu 1 702 
tone (din care, 790 tone laminate), 
față de normele din anul trecut, și 
cu 130 tone față de preliminările pe 
1977, ceea ce a determinat, implicit, 
diminuarea consumului de muncă 
vie la același volum de producție 
cu 1,9 milioane ore-normă, din care 
320 000 pe seama îmbunătățirii me
todelor de muncă, în special a ce
lor legate de organizarea și exploa
tarea mijloacelor tehnice la locurile 
de producție. Sebția mecanie-șef a 
executat, pină în prezent, fără un

consum suplimentar de materiale și 
manoperă, două reparații capitale și 
trei mijlocii. înregistrînd peste 4.6 
milioane lei economii față de costu
rile planificate la reparații. în sec
ția sculărie s-au economisit 72 tone 
materiale feroase și neferoase, iar, 
prin modernizarea și optimizarea 
funcționării băilor pentru tratamente 
termice, secția asigură o economie 
de 465 kWh energie electrică pe zi. 
Prin tehnicile ingineriei valorii au 
fost reproiectate familiile strunguri
lor paralele și revolvere, s-au unifi
cat soluțiile constructive la o serie 
de repere, 95 la sută din totalul re
perelor producîndu-se în întreprin
dere ; au fost înlocuite piesele din 
bronz cu piese sinterizate, s-au re
dus substanțial adaosurile de prelu

nomisit la fiecare tonă de piese tur
nate 70 kg argilă caolinoasă, 25 kg 
bentonită și 4 kg talc măcinat, iar 
prin reutilizarea în circuit a alicelor 
de sablat s-au economisit 2 kg 
la tona de piese turnate. De ase
menea, ca urmare a preocupări
lor permanente ale șefilor de echi
pă, maiștrilor și tehnicienilor din 
secție pentru perfecționarea pregăti
rii profesionale și creșterea răspun
derii în muncă a fiecărui lucrător, 
durata de folosire a modelelor și ra
melor de turnare s-a prelungit sim
țitor, aceasta dublîndu-se practic, 
însușirea și respectarea riguroasă a 
noilor tehnologii de turnare consti
tuie la noi o problemă prioritară. 
Șefii de echipă au analizat cu mun
citorii fiecare proces tehnologic în

A.

CÎND GÎNDIREA TEHNICĂ
NOUA, CREATOARE

pătrunde în toate
compartimentele de producție

statornică 
sistem de 
colectivul 
inginerie

LA ÎNTREPRINDEREA DE STRUNGURI DIN ARAD

crare. Fapt este că, pe scama Ingi
neriei industriale, s-a înregistrat o 
creștere, față de plan, a indicelui de 
valorificare a laminatelor de la 
150 000 lei pe tonă la 179 000 lei pe 
tonă, iar consumul de metal la 1 mi
lion lei producție globală a fost mic
șorat de la 22,2 tone la 20,5 tone ; 
economiile Ia costurile de producție 
se ridică la peste 35 milioane lei, 
cheltuielile generale ale secțiilor au 
scăzut cu 5,4 milioane lei.

IOSIF ȘTEFAN, șef de echipă în 
secția turnătorie : Aplicarea meto
delor și tehnicilor ingineriei indus
triale în secția turnătorie, secție de 
bază a întreprinderii, a constituit 
pentru colectivul nostru o sarcină 
importantă, mai ales că, pe lingă 
strădaniile și căutările proprii pe li
nia bunei gospodăriri a materialelor, 
ne erau puse ia dispoziție noi so
luții, fundamentate științific, de re
ducere a pierderilor de metal, de 
timp și a altora. Alături de brigada 
ce o conduc, cei ce muncesc în bri
găzile lui Vasile Varga, Lazăr Măr- 
cuț, Dumitru Sima au manifestat și 
manifestă o deosebită grijă pentru 
utilizarea rațională a materialelor, 
pentru economisirea acestora. De la 
începutul anului,' 'prin- - extinderea 
procedeelor moderne de turnare, 
precum și prin reproiectarea unui 
însemnat volum de repere, am eco-

parte, stabilind modul concret de 
acțiune pentru respectarea prescrip
țiilor prevăzute. în același timp, in 
secție au fost constituite, în fie
care schimb, echipe formate din 
muncitori care urmăresc cum se 
respectă ciclurile de uscare a for
melor în cuptoare, cum 
cută modelele, dacă sint 
te în rame 
rea ciclului 
muncitoresc 
de vigoare, 
crătorilor 
care le folosim și 
tru găsirea de noi 
consumurilor.

IOAN NOVANC,
zației de partid de la secția roți 
dințate : Din secția noastră aș men
ționa cîteva realizări obținute mai 
ales prin aplicarea tehnicilor și in
strumentelor ingineriei umane (er
gonomie, psihologie, sociologie) și 
ale ingineriei metodelor. Astfel, în 
prezent, în secție se află în curs 
de omologare o serie de dispozitive 
noi pentru optimizarea transportului 
pieselor, precum și un nou sistem 
de servire a locurilor de muncă cu 
SDV-uri, măsuri menite să ducă la 
diminuarea efortului fizic al oame
nilor. Pe baza hotărîrii organizației 
de partid, cadrele din conducerea

secției, împreună cu psihologul între
prinderii, au procedat la perfecționa
rea sistemului de colectare a propu
nerilor oamenilor muncii, stimulind 
astfel participarea lor într-o măsură 
mai mare la rezolvarea problemelor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, creșterea eficienței activității 
productive, mobilizindu-i în vederea 
aplicării soluțiilor sugerate de ei. 
Prin folosirea metodelor ingineriei 
industriale, prin analizele efectuate 
cu ajutorul lor, am obținut o serie 
de rezultate bune. în creșterea efi
cienței economice, în îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă. Ast
fel, prin reutilizarea unor materiale 
s-au redus, printre altele, consumul 
de ulei tehnologic cu 10 la sută, 
cheltuielile cu reparațiile curente și 

întreținerea uti
lajelor cu 516 000 
lei, iar consumul 
de abrazive cu 
mai bine de 25 la 
sută.

★
în lumina ho- 

tărîrilor Confe
rinței Naționale a 
partidului, colec
tivul de inginerie 
industrială, 
îndrumarea 
petentă a 
tetului de 
și a consiliului 
oamenilor muncii, 
și-a stabilit noi 
obiective priorita
re de acțiune cu 
finalizare imedia
tă sau în perspec
tiva anului ur
mător. Este vorba 
de dezvoltarea 
unei puternice o- 
pinii de masă, de 
creșterea răspun
derii colective in 
acțiunea de eli
minare a pierde
rilor de materii 
prime și mate- 
a rebuturilor și a 

folo-

Cooperativa agricolă din Livada 
este una din unitățile agricole frun
tașe din județul Satu Mare. Această 
afirmație nu spune prea multe dacă 
nu o raportăm la o situație mai ve-

che. De aceea, trebuie comparate re
zultatele economice și financiare pe 
mai multi ani. Datele cuprinse în 
tabelul de mai jos arată cum a pro
gresat această cooperativă agricolă.

• In 1977, date preliminate.

Anii Producția 
globală

Cheltuieli 
materiale

Fond 
dezvoltare

Fond 
retribuire

1971 8 178 000 4 400 000 650 000 3 023 000
1974 8 170 000 7 257 000 727 000 2 419 000
1975 18 700 000 10 249 000 1 554 000 6 371 000
1976 26 430 000 13 900 000 2 753 000 9 525 000
1977* 30 000 000 15 000 000 3 000 000 12 000 000

sub 
com- 

comi- 
parlid

se exe- 
realiza- 

adecvate pentru reduce- 
de uscare. Autocontrolul 
a căpătat astfel un plus 
sporind grija tuturor lu- 
față de materialele pe 

interesul lor pen- 
căi de reducere a

secretarul organi-

riale, de reducere 
cheltuielilor neeconomicoase 
sindu-se, în acest scop, printre altele, 
analiza operațională șl analiza diag
nostic pentru depistarea și înlăturarea 
factorilor care le generează ; de intro
ducerea unor tehnologii noi, moderne 
și utilizarea maselor plastice ca în
locuitori ai metalului, a pieselor sin
terizate din materiale neferoase la 
executarea unor repere, micșorarea 
consumurilor de materiale prin dimi
nuarea adaosurilor de prelucrare a 
laminatelor furnizate întreprinderii, 
cu ajutorul operațiilor de preforjare 
și prematrițare a acestora. După a- 
precierea specialiștilor din întreprin
dere, precum și a comitetului de par
tid de aici, programul de acțiune 
stabilit este pe deplin realizabil și 
harnicul colectiv al constructori
lor de strunguri din Arad este ho- 
tărît să-1 înfăptuiască întocmai, dez- 
voltînd experiența acumulată pînă 
acum.

Constantin SÎMION
corespondentul „Scînteii'

Rezultă, așadar, că odată cu creș
terea producției globale au fost alo
cate sume mai mari la fondul de 
dezvoltare, cres- 
cînd, totodată, ni
velul retribuirii 
cooperatorilor. Și 
încă un element : 
in 1974, coopera
tiva avea datorii 
de 8 milioane lei. 
datorii care in 1976 
au fost lichidate. 
Cum s-a ajuns la 
redresarea econo
mică a acestei co
operative agri
cole ? înainte de 
a da răspuns la 
această intrebare, 
se cuvin făcute 
cîteva precizări.

Comuna Livada 
este așezată in
tr-un loc pitoresc, 
unde se termină 
șesul și încep dea
lurile, iar mai de
parte — munții 
Oașului și Gutiiu- 
lui. Dar în a- 
ceastă zonă sint 
soluri podzolice, 
sărace, în mare 
parte cu exces de 
umiditate. Oame
nii se obișnui
seră cu gîndul 
turi nu pot produce mai mult. Dar 
iată că prin hărnicia lor, îmbinată 
cu metodele științifice de ameliorare 
a solului, au reușit să le sporească 
rodnicia. Cum ? Cu 15 ani in urmă, 
la Livada a luat ființă o stațiune 
de cercetări agricole, iar experien
țele întreprinse aci căutau răspuns 
tocmai la întrebarea : cum trebuie 
lucrate terenurile podzolice, sărace, 
din această zonă pentru a le spori 
fertilitatea și a se obține, pe a- 
ceastă cale, recolte mari la hectar ? 
S-a plecat de la adevărul bine cu
noscut că nu există pămînturi care 
să nu poată fi făcute roditoare. Dar 
acest lucru trebuia dovedit. Pe te
renurile stațiunii experimentale au 
fost făcute numeroase experiențe : 
aplicarea de amendamente, scormoni
rea pămîntului cu plugul subsolier, 
folosirea îngrășămintelor naturale și 
chimice, introducerea unui asolament 
rațional. Rezultatele au fost verifi
cate în producție și oferite apoi uni
tăților agricole în vederea aplicării 
in practică. A rezultat că. prin admi
nistrarea amendamentelor calcaroase

și aplicarea altor măsuri agrotehnice, 
producția și rentabilitatea pot crește 
foarte mult.

rea soluția. Urma doar să fie pre
luată. „Am recurs la ajutorul 
științei, solicitînd ceea ce este nou, 
ceea ce se putea aplica pentru însă
nătoșirea păminturilor cooperativei. 
— ne-a spus președintele. Am 
diat ce a făcut stațiunea și. de 
care dată cind nu eram lămurit 
pra unei probleme, discutam cu 
cetătorii".

Unii au fost destul de rezervați 
cînd s-a luat în discuție problema 
executării lucrărilor de ameliorare a 
solului. Dar organizația de partid l-a 
ajutat și încurajat pe tinărul pre
ședinte al cooperativei în toate acțiu
nile întreprinse în vederea amelioră
rii solului. Intr-o adunare generală a 
organizației de partid, președintele 
a spus că trebuie

stu- 
fie- 

asu- 
cer-

ÎMPREUNĂ, STIINTA SI HĂRNICIA
* j!!

AU SCHIMBAT VIATA COOPERATIVEI:

Datornici tu milioanele

Ciștiguri de milioane
La cooperativa agricolă din Livada

că aceste pămîn- Timp de mai mulți ani, la coope
rativa agricolă din Livada producțiile 
și veniturile s-au menținut la un ni
vel scăzut. Sa pus întrebarea : de 
ce nu se aplică rezultatele cercetării 
în producție, pe toate suprafețele cu 
soluri podzolice acide ? S-au dat di
ferite răspunsuri. Unii susțineau că 
rezultatele cercetării n-ar fi popu
larizate și cunoscute îndeajuns. Alții 
afirmau că acțiunea de calcarizare 
ar necesita unele cheltuieli pe care 
cooperativele agricole situate în zona 
solurilor acide nu le pot face. In 
cazul de față nu se putea spune că 
rezultatele cercetării n-ar fi cunos
cute. deoarece si o unitate si alta se 
aflau în aceeași comună. Totuși, 
multă vreme, cooperatorii din Livada 
nu prea erau hotărîți să aplice teh
nologiile noi de cultivare a pămîn- 
tului. A fost necesar ca oamenii 
să înțeleagă necesitatea introducerii 
noului. In toamna anului 1974, în 
funcția de președinte al cooperativei 
agricole din Livada a fost ales ingi
nerul agronom loan Moga, pe care 
îl pasiona tocmai problema amelio
rării solurilor acide. Stațiunea ofe-

moderne, de înalt
magazie, cîteva locuri de 
la atelierul de șlefuit erau 
din plin. Astfel de situații

„Pune o măsură in toate!

SI MAI ALES LA CONSUMUL 
DE ENERGIE ELECTRICĂ

Iată concluzia raidului de noapte al „Scînteii“ 
în întreprinderi din Capitală

înfăptuirea riguroasă a măsurilor de gospodărire rațională și eco
nomisire a energiei și a combustibilului, respectarea exemplară a pre
vederilor legii constituie o sarcină permanentă și, de aceea, in fiecare 
întreprindere și ramură trebuie să se acționeze cu perseverență și răs
pundere pentru diminuarea consumurilor energetice, pentru eliminarea 
oricărei forme de risipă.

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE:

Măsuri bune, dar și
întreprinderea de mașini grele din

București este una 
unități ale industriei 

■i striictoare de mașini. 
’ producției, această

important consumator 
electrică și combustibil. Pentru asi
gurarea unui consum energetic cit 
mai rațional, au fost aplicate o serie 
de măsuri 
Este o realitate că, 
secțiilor
cupare 
cit mai trice.

ORA 
CEMBRIE. 
prinderii. Victor Păun, ne menționa 
citeva din măsurile aplicate in ulti
ma perioadă :

— Am introdus un regim sever de 
funcționare a mașinilor-unelte. pen
tru a elimina la maximum mersul 
„in gol“ ; în prezent experimentăm 
un sistem electronic de înregistrare 
a perioadei cind mașina-unealtă este 
în șpan — adică funcționează util. 

. Ținem seama de faptul că fiecare 
minut irosit la o mașină-unealtă de 
mare capacitate determină, implicit, 
o pierdere de energie electrică de

dintre marile 
noastre con- 

Prin specificul 
unitate este un 

de energie

tehnico-organizatorice. 
in majoritatea 

de producție, există o preo- 
stăruitoare pentru utilizarea 
judicioasă a energiei elec-

22, ÎN ZIUA DE 27 DE-
Inginerul-șef al între-

excepții
circa 3 kWh. Prin raționalizarea ilu
minatului la strictul necesar și intro
ducerea. acolo unde a fost necesar, a 
celui local, obținem, de pildă, numai 
la hala de turboagregate o economie 
de 20 000 kWh. Este adevărat, pînă in 
prezent rtu am reușit să ne încadrăm, 
în toate secțiile, în consumurile pla
nificate. Va trebui să acționăm mai 
ferm în secția mecano-sudură. pen
tru ca nici un convertizor de sudură 
să nu mai funcționeze „în gol".

Și, totuși, „excepții" nedorite în 
utilizarea energiei electrice am mai 
întîlnit in secțiile de producție. în 
fabrica de turboagregate, unul din

birouri, o 
muncă de 
iluminate 
trebuie eliminate radical. Continuăm 
investigația la secția oțelărie electri
că — cel mai important consumator 
de energie electrică din întreprin
dere. Și aici există încă rezerve ne
fructificate pentru diminuarea consu
murilor specifice. Măsurile sint cu
noscute : șarjarea din cît mai puține 
încărcături, utilizarea la maximum 
posibil a procedeului de insuflare în 
cuptoare a oxigenului, o mai judi
cioasă pregătire a șarjelor. Impor
tant este ca acestea să fie aplicate 
neîntîrziat. Consiliul oamenilor mun
cii. comitetul de partid al întreprin
derii trebuie să acționeze hotărît in 
acest sens, întrucît DIMINUAREA 
CU UN SINGUR PROCENT A CON
SUMULUI DE ENERGIE ELECTRI
CA. LA NIVELUL ANULUI 1978, 
ÎNSEAMNĂ ECONOMISIREA A 2,4 
MILIOANE KWH, ADICA ECHI
VALENTUL ENERGIEI NECESARE 
PENTRU 2 000 DE APARTA- 
MEN IE.

Întreprinderea mecanică Timișoara; montai general se asamblează noi instalații 
randament

ÎNTREPRINDEREA „PRECIZIA"

Controlul a trecut, risipa persistă
în urmă cu o săptămînă, organe 

de specialitate din cadrul întreprin
derii de distribuție a energiei elec
trice din București consemnau se
rioase deficiente în utilizarea ener
giei electrice la întreprinderea „Pre
cizia" din Capitală.

CE AU OBSERVAT ORGANELE 
DE CONTROL ÎN URMA CU O 
SAPTĂMÎNA... Patru strunguri mer
geau „in gol", un tuptor de 65 kW 
funcționa inutil, la fel și o presă 
cu rezistență electrică, iar 16 lămpi 
fluorescente luminau locuri de mun
că în care nu se lucra. Toate aceste 
utilaje și Instalații însumează o pu
tere instalată de circa 100 kW. Dar 
ce înseamnă mai concret această si
tuație necorespunzătoare ? Dacă u- 
tilajele și instalațiile enumerate au 
mers inutil numai o oră înseamnă 
că s-au irosit 100 kWh, adică echi
valentul energiei electrice
pe timp de o zi pentru 25 de apar
tamente.

...SI CE SE CONSTATA ACUM? 
Ne-am aflat în întreprindere 
seara zilei de 27 decembrie, 
secția strungărie, pe un panou 
litere de-o șchioapă scrie : NICI
kWh DE ENERGIE ELECTRICA 
CONSUMATA FARA ROST ! Lozin
că stearpă, fără acoperire in fapte. 
Fiindcă, tot în aceeași secție, zeci de 
metri 'pătrați erau luminați puternic, 
deși nimeni nu lucra în acele spații. 
O situație asemănătoare am întîlnit 
și in secția strungărie fină. Cum ac-

necesare

în
în 
cu 

UN

Becuri care ard fără rost în atelie
rul de șlefuit de la I.M.G.B.

ționează în primul rînd specialiștii 
compartimentului mecano-energetic 
pentru a preîntimpina irosirea ener
giei electrice ? Răspunsul este greu 
de dat. Un lucru sigur, pe care l-am 
constatat la fața locului, este : chiar 
î.. biroul mecano-energetic, deși era 
închis, becurile .luminau din plin. 
Pentru irosirea energiei electrice, di
rectorul întreprinderii a fost amen
dat. dar risipa persistă.

— în gospodăria proprie, tot așa 
risipiți energia electrică ?

— Știți, acasă e altceva — ne răs
punde maistrul Dan Octavian, de la 
secția strungărie. Nu las nici o cli
pă un bec să ardă inutil.

— Și, atunci, de ce nu procedați 
așa, gospodărește, și la locul de mun
că, Jn întreprindere ?

Reflexul de bun gospodar de a- 
easă este uitat la intrarea pe poarta 
fabricii. Un spirit de galanton, care 
înseamnă risipă, o atitudine de ne
îngăduit. păgubitoare pentru econo
mia națională.

Deci, și în continuare, la întreprin
derea „Precizia" se menține consu
mul exagerat de energie electrică. 
Reamintim conducerii acestei între
prinderi că respectarea prevederilor 
Legii cu privire Ia măsurile de dez
voltare a bazei energetice și de folo
sire mai judicioasă a combustibililor 
și energiei este strict obligatorie.

Ion LAZAR

; făcut totul pentru 
a îmbunătăți pă- 
mîntul, pentru a 
face pe oameni să 
aibă încredere in 
podzol. Cu spriji
nul organizației 
de partid, toți co
operatorii au fost 
atrași 
rile 
tățiri 
s-au 
ample acțiuni de 
fertilizare cu în
grășăminte natu
rale.

Ce „leacuri" s-au 
aplicat la Livada? 
în primul 
cele care se 
feră 
rea
S-au făcut canale 

. de scurgere pe 
toate terenurile 
cu exces de umi
ditate, s-au exe
cutat apoi lu
crări de scarifi- 
care pe aproape 
jumătate din su
prafața arabilă a 
cooperativei, 
în ultimii 3

la lucră- 
de îmbună- 

funciare, 
desfășurat

rînd. 
re

ia vindeca- 
pămîntului.

iar 
ani 

s-au aplicat amendamente calcaroase 
pe aproape 3 000 hectare.

Desigur, pentru executarea acestor 
lucrări a fost nevoie de bani. Coo
perativa s-a adresat băncii, dar mai 
avea datorii. După studii tehnico- 
economice aprofundate la fața locu
lui, banca din Satu Mare a aprobat 
creditele și astfel s-au executat lu
crările de îmbunătățiri funciare, iar 
statul a ajutat cooperativa cu amen
damente, care se livrează gratuit.

Dar nu-i suficient 
doar pămintul. Se cere 
departe cu măsurile 
sporirea producției și 
Trebuia schimbată structura culturi
lor. S-a extins inul pentru fibră pe 
250 hectare, de la care se realizează 
o producție în valoare de 15 000 lei la 
hectar, se cultivă o suprafață mai 
mare cu căDsuni. care aduc anual un 
venit de două milioane Iei. Bineîn
țeles. prin îmbunătățirea solului și 
aplicarea corectă a tehnologiei fie
cărei culturi, s-a ajuns în acest an, 
deși condițiile climatice n-au fost fa
vorabile, la recolte de 4 450 kg griu 
și 3 600 kg porumb la hectar. Cresclnd 
recoltele, au sporit, așa cum arătam 
la început, veniturile cooperativei și, 
bineînțeles, fondul de retribuire. Va
loarea unei norme a crescut de la 
15,45 lei in 1971 la 37 de lei în 1975 
și se prelimina ca in acest an să fie 
de peste 40 lei. Asemenea rezultate 
situează cooperativa agricolă din Li
vada în rindul unităților agricole 
fruntașe din județul Satu Mare. Ba. 
mai mult, cooperativa se află acum, 
de la egal la egal. într-o adevărată 
competiție cu stațiunea de cercetări 
agricole din comună.

Așadar, membrii cooperativei agri
cole din Livada, nrm aplicarea meto
delor științifice de ameliorare a so
lului. au reușit să sporească randa
mentul la hectar, să obțină venituri 
mari. Dar pentru a se ajunge la a- 
semenea rezultate a fost nevoie să 
se aplece asupra rezultatelor cerce
tării, să le cunoască și să le aplice. 
Le-au aplicat spre folosul lor, al 
cooperativei agricole in care mun
cesc.

să lecuiești 
să mergi mai 
care vizează 

a veniturilor.

Ion HERȚEG 
Octav GRUMEZA

Prosperitate tuturor fiilor patriei
(Urmare din pag. I)

reale ale populației de 5,2 ori. Aveam în 1950 o 
retribuție medie netă foarte redusă — 337 de lei 
— și am ajuns în 1976 la 1711 lei, adică de peste 
cinci ori mai mult. în ce privește țărănimea, 
cooperativizarea agriculturii a făcut posibilă 
schimbarea fundamentală a condiției sale so
ciale. introducerea — pe măsura creșterii forței 
economice a unităților agricole socialiste — a 
venitului lunar garantat, care a fost majorat 
în mod succesiv, instituirea sistemului de pen
sii etc.

Imaginea reală a progreselor înregistrate în 
anii Republicii pe planul creșterii nivelului de 
trai o avem numai 
portantele venituri 
oamenii muncii pe 
turale alocate de la 
privință, am pornit in 1950 de la o sumă infimă 
pentru nevoile poporului — circa 3.5 miliarde 
lei — și am ajuns în anul 1976 să cheltuim peste
55.2 miliarde lei ; dacă în 1950 ne puteam per
mite să alocăm din fondurile social-cultUrale 
în medie pentru fiecare locuitor al țării doar 
211 lei, anul trecut au putut fi alocați 2 576 lei.

Un considerabil 
rilor populației se 
cinai. Așa cum se 
tat în acest sens 
partidului asigură 
prevederilor inițiale din Directivele Congresului 
al XI-lea al partidului, cit și din planul cinci
nal. Oricît de succintă ar fi trecerea în revistă 
a măsurilor întreprinse, acestea se constituie 
intr-un bogat buchet ; să ne gîndim de pildă la 
prevederea inițială de majorare suplimentară a 
retribuțiilor, care era de 35 de miliarde lei. sumă 
ce a sporit ulterior la 40 de miliarde, nivel la 
care se adaugă alte 2 miliarde lei prin reesalo- 
narea pe ramuri și activități a majorării retri
buției prevăzute pentru prima ețapă ; în ce-i 
privește pe țărani, veniturile lor vor spori cu 
30 la sută și se va generaliza sistemul de pensii 
și pentru această categorie socială : n-au fost 
trecuți cu vederea nici pensionarii de asigurări 
sociale, ale căror pensii vor crește în medie cu
23.2 la sută ; simțitor vor spori veniturile fami
liilor numeroase, at-it pe calea creșterii ajutoa
relor acordate mamelor cu mulți copii, cît 
alocației de stat pentru copii ; programul 
construcții de locuințe a fost suplimentat 
circa 190 000 apartamente: începind din 1978 
va trece la reducerea 
lucru.

înfăptuirea tuturor 
tare de creștere a 
posibilă tocmai ca urmare a rezultatelor re
marcabile obținute de oamenii muncii în pri-

luind în considerație și im- 
de care au beneficiat toți 
calea fondurilor social-cul- 
bugetul statului. în această

progres în creșterea venitu- 
inregistrează în actualul cin- 
știe. Programul special adop- 
de Conferința Națională a 
o consistentă suplimentare a

treptată a săptămînii

și 
de 
cu 
se 
de

acestor măsuri suplimen- 
nivelului de trai a fost

noiani ai cincinalului, a rezervelor 
t___  ___ valoare pe planul dezvoltării produc
ției, al creșterii productivității muncii, a efici
enței economice și venitului național. Oamenii 
muncii s-au convins că numai prin munca lor 
tot mai spornică și eficientă pentru creșterea 
avuției naționale se pot crea resursele necesare 
creșterii continue a bunăstării întregului popor.

Cifrele au o mare forță de sugestie, dar ade
seori ele nu pot spune totul despre amploarea 
unui fenomen, despre profunzimea schimbărilor, 
mai ales cînd este vorba de nivelul de trai. 
Oricine poate constata „pe viu" că, in cele trei 
decenii de Republică, a dispărut pentru totdeau
na din peisajul nostru social ■ imaginea trudito
rului prost hrănit, prost îmbrăcat, cu o brumă 
de carte sau chiar analfabet, lucrînd in 
ateliere insalubre sau apăsînd, din greu, pe 
coarnele plugului tras de boi. Astăzi, poporul 
român se înfățișează lumii ca un popor cu un 
nivel de instruire dintre cele mai înaintate, tin- 
zînd spre obligativitatea învățămîntului liceal, 
un popor capabil să mînuiaseă mijloace tehnice 
perfecționate, să creeze produse de mare com
plexitate tehnică, care să ne reprezinte cu cinste 
în relațiile economice cu alte popoare ale lumii; 
sintem un popor cu o intelectualitate numeroasă, 
în stare să țină pasul cu' revoluția științifico- 
tehnică contemporană, să contribuie la Îmbogă
țirea patrimoniului științei și culturii universale.

Mari progrese s-au înregistrat în creșterea 
nivelului de trai al poporului și prin realizarea 
de către stat a unui amplu program de con
strucții de locuințe și lucrări cdilitar-gospodă- 
rești. Mai bine de două treimi din numărul to
tal al cetățenilor patriei locuiesc in case noi. 
Reconstruindu-se din temelii orașele țării, prac
tic au dispărut din peisajul nostru urbanistic 
mahalalele sordide, cu străzi strimte, înecate în 
praf — vara — și in noroaie — toamna și pri
măvara. S-au generalizat elementele de viață 
modernă, civilizată. ,

Desigur, din acest punct de vedere nu a fost 
tncă totul soluționat. Știm că mai există oameni 
ce nu dispun de locuințe așa cum ar dori, dar 
dacă vedem cu ce pași înaintăm în această di
recție — un milion de apartamente numai în 
cincinalul actual — fiecare poate privi cu calm 
și încredere in viiter.

Concediile de odihnă plătite, gratuitatea asis
tentei medicale, înlesnirile numeroase acordate 
de stat pentru creșterea și educarea copiilor sint 
alte elemente care întregesc imaginea nivelului 
de trai al oamenilor muncii din țara noastră.

Ar fi îndrăznit oare acum 30 de ani un mun
citor sau țăran să se gîndească la petrecerea 
concediului de odihnă într-o stațiune balneo
climaterică ? Pe atunci aceasta putea fi, cel 
mult, doar un vis frumos, care astăzi s-a trans-

mii doi 
puse în

format în realitate pentru absolut toți cetățenii 
țării — indiferent unde ar lucra — în uzină 
sau mină, pe ogor sau șantier.

Cite nu ar fi de spus și despre marile succese 
dobindite în cele trei decenii de Republică pe 
planul ocrotirii sănătății ! Fondurile destinate 
în acest scop s-au majorat în perioada 1951— . 
1976 de 17 ori ; au fost Construite sute de spi
tale și policlinici — practic în toate orașele 
tării și de cîțiva ani încoace chiar și în mediul 
rural, dispensare, preventorii etc. O seamă de 
boli sociale, care în urmă cu trei decenii făceau 
ravagii in rindurile maselor muncitoare, au 
fost eradicate.

Definitoriu pentru politica partidului de creș
tere a nivelului de trai este și faptul că ea 
asigură prosperitate pentru absolut toți fiii 
patriei. în numele acestui adevăr, partidul a 
promovat cu consecvență repartiția forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, ceea ce a 
creat și consolidat fundamentul economic al unei 
vieți de bunăstare și civilizație, ca și al deplinei 
egalități in drepturi pentru toți cei ce muncesc 
din patria noastră, fără deosebire de naționa
litate.

Chintesența tuturor măsurilor întreprinse de 
statul nostru socialist in direcția creșterii nive
lului de trai o constituie ridicarea duratei medii 
de viață a poporului român — de la 42 de ani, 
cit era la sfirșitul deceniului 4, la aproape 70 
de ani în perioada 1974—1976. 30 de ani de viață 
ciștigați în numai 30 de ani de Republică repre
zintă. pe drept cuvînt, un salt epocal.

O perspectivă luminoasă a deschis în fața po
porului nostru Conferința Națională prin obiec
tivul stabilit pentru următorul cincinal — tre
cerea României din starea de țară in curs de 
dezvoltare în aceea de țară cu dezvoltare me
die. Dincolo de creșterile cantitative importante, 
la un indicator sau altul al nivelului de trai, 
se impune atenției faptul că toate aceste mă
suri sint menite să determine o caliiate nouă 
a vieții noastre.

Și acum, ca în întreg răstimpul de cînd po
porul este stăpîn pe destinul său, sîntem pe 
deplin conștienti că condițiile de viață mai bune 
spre care aspirăm, nu ne vor veni ..pe tavă“, ci 
va trebui să le realizăm noi înșine, muncind toți, 
umăr la umăr. Tocmai de aceea constituie o 
datorie esențială a fiecărui colectiv de oameni 
ai muncii să vegheze la asigurarea unei bune 
organizări a producției și a muncii, la întro
narea unei ordini și discipline desăvîrșite, la 
manifestarea nestînjenită a spiritului novator, a 
inițiativelor menite să valorifice rezervele de 
creștere a producției și productivității muncii, 
a eficienței economice. Altă sursă de creștere a 
nivelului de trai nu există și nu poate exista 
în societatea noastră socialistă.
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...Viitorul cincinal va marca un nou salt calitativ pe toate planurile vieții economice 

și sociale. România va depăși starea de țară în curs de dezvoltare, în accepțiunea contemporană 
a acestei noțiuni, trecind la stadiul de țară cu o dezvoltare medie.

NICOLAE CEAUȘESCU

Reținem din „Enciclopedia României" 
apărută în 1939: „Proporția atît de 
redusă în care noi suplinim astăzi, 
prin propria noastră producție, con 
sumul de mașini și instalații industriale ne 

arată gradul scăzut de industrializare a țării...". 
„Producția industriala pe cap de locuitor a 
Statelor Unite este de 14 ori mai mare decît a 
României...". „împărțit în 365 de zile, venitui 
anual al unei familii muncitoare s-ar exprima 
printr-o cifră care n-ar acoperi nici costul ali
mentar pentru cea mai precară întreținere a 
existenței".

Care este imaginea economiei românești de 
astăzi ? Care sînt parametrii dezvoltării econo- 
mico-sociale viitoare a patriei, în anii de pină 
în 1985 ? Ceea ce a adus fiecare an de con
strucție socialistă în viața poporului român 
8e poate vedea dintr-o simplă privire aruncată 
pe harta economică a țării. România de azi 
este de 38 de ori mai puternică din punct de 
vedere industrial decît țara dinainte de elibe
rare I

Privim cu încredere chipul de azi și de mîine 
al patriei. Sub conducerea partidului, a secre
tarului său general, am înfăptuit marile trans
formări revoluționare care au schimbat radical 
înfățișarea țării, viața oamenilor. Sub condu
cerea clarvăzătoare a partidului ne pregătim 
pentru obținerea de noi victorii, pentru a urca 
noi trepte pe calea progresului economic și 
social al țării, ridicării bunăstării întregului po
por. Pentru noi, cetățenii României socialiste, 

viitorul nu apare împovărat de temeri și între
bări, nu este încețoșat de incertitudini — ci e 
limpede și clar I

Vedem, de pe acum, cu ochii minții, imaginea 
României de mîine, a României care, așa cum 
se prevede în documentele Conferinței Națio-

z SUB STEMA (fe
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nale a partidului, pînă în 1985 va depăși stadiul 
de țară în curs de dezvoltare — în accepțiu
nea contemporană a acestei noțiuni — deve
nind o țară cu nivel mediu de dezvoltare. Desi
gur, avem de realizat, în continuare, un înalt 
ritm de dezvoltare a industriei și agriculturii, 
un vast program de investiții; mult, foarte mult 
avem de făcut pentru a perfecționa tehnic și 
calitativ întreaga producție materială; a asi
gura creșterea mai rapidă a productivității 
muncii, reducerea mai accentuată a consumu
lui de materii prime și materiale, pentru valori
ficarea superioară a acestora și gospodărirea 

rațională a resurselor energetice, pentru a ri
dica și mai susținut eficiența economică în 
toate sectoarele de activitate.

Viitorul României socialiste ? Viitorul țării 
ne-a preocupat și ne preocupă cu maximă și 
patriotică răspundere. El este limpede definit 
în Programul Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism. 
Viitorul patriei a început — și această prefigu
rare a progresului o dă munca cetățenilor pa
triei noastre socialiste, ambiția pe care ne-a 
insuflat-o tuturor obiectivul cutezător, mobili
zator stabilit de Conferința Națională a parti
dului : pînă la mijlocul deceniului viitor, Româ
nia se va situa la nivelul țărilor cu dezvoltare 
medie din punct de vedere economic.

Știm că stă în puterile noastre să făurim 
o economie modernă, de înalt nivel tehnic, de 
mare productivitate și eficiență — și vom face 
totul pentru ca țara să fie tot mai prosperă, 
tot mai înfloritoare și viața noastră mereu mai 
bună. Optimismul nostru este lucid, el izvorăște 
din înfăptuirile de pînă acum, din faptul că îm
plinirile viitorului — prevăzute în documentele 
Congresului al Xl-lea și ale Conferinței Națio
nale — sînt chezășuite de capacitatea partidu
lui de a îmbina, în elaborarea politicii sale, in
vestigarea și prognoză științifică cu cutezanța 
gîndirii novatoare, a spiritului revoluționar.

Viitorul României a început și culmile sale 
sînt date de dimensiunile muncii tenace, pline 
de abnegație a tuturor fiilor patriei noastre 
scumpe — Republica Socialistă România.

Producția globală industrială

(în procente)

Investiții totale în economie

1OO

1971-1975 976-1980 1981-1985
(în procente)

în perspectiva anului 1985
VENITUL NAȚIONAL va ajunge, în 1985, la 2400-2500 dolari pe 

locuitor, fața de circa 1 000 dolari în 1976 și 80 dolari în 1946.
O ȚARĂ A CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI Șl CHIMIȘTILOR — așa se 

conturează clar profilul industrial al României. Prin dezvoltarea lor prioritară 
aceste două ramuri vor asigura în anul 1985 circa 50 la sută din întreaga 
producție industrială.

PRODUCȚIA PE LOCUITOR la un sir de produse de bază — OTEL, 
ENERGIE ELECTRICĂ, MAȘINI Șl UTILAJE, CIMENT, ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMI
CE, MASE PLASTICE, FIBRE Șl FIRE SINTETICE, CEREALE, LEGUME, CARNE, 
ULEI, ZAHĂR, OUĂ, LAPTE și altele — va ajunge pînă în 1985 la nivelul țări
lor avansate economic.

Orientări și direcții prioritare
• RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC Șl CALITATIV al întregii producții 

materiale, afirmarea cu și mai mare intensitate a revoluției tehnico-științifice 
în toate domeniile vieții economico-sociale.

• CONTINUAREA FERMĂ A POLITICII DE INDUSTRIALIZARE, urmînd 
ca, pînă în 1985, industria să contribuie cu CIRCA 70 LA SUTĂ 
la formarea venitului național.

• O AGRICULTURĂ DE MARE PRODUCTIVITATE — atît în sectorul 
vegetal, cît și animal — la nivelul rezultatelor celor mai avansate din lume.

Venitul national

(în procente)

Producția globală agricolă

• DEZVOLTAREA BAZEI PROPRII DE MATERII PRIME Șl ENERGIE, prin 
intensificarea activității geologice, valorificarea completă a rezervelor cunoscute, 
descoperirea unor resurse noi și sporirea producției de înlocuitori. Concomi
tent, va fi promovată în continuare o POLITICĂ FERMĂ DE ECONOMISIRE a 
materiilor prime și energiei.

Productivitatea muncii 
în industrie

• CREȘTEREA GRADULUI DE VALORIFICARE A MATERIILOR PRIME. 
Pînă în 1985, pe ansamblul industriei se va asigura sporirea cu 25-30 LA 
SUTĂ a indicelui de valorificare a materiilor prime și materialelor.

• SPORIREA MAI PUTERNICĂ A EFICIENȚEI ÎN TOATE SECTOARELE 
ECONOMIEI. Circa 0Q |_A SUTĂ din creșterea venitului național se va 
realiza prin ridicarea productivității muncii sociale; ponderea cheltuielilor 
materiale în produsul social se va reduce la 53—54 LA SUTĂ.

• DESFĂȘURAREA CU REZULTATE SUPERIOARE A CERCETĂRII ȘTIIN
ȚIFICE, asigurîndu-se orientarea tuturor forțelor spre rezolvarea cerințelor 
producției materiale, ridicarea calitativă a activității economice.

• ÎNCADRAREA TOT MAI ACTiVĂ Șl EFICIENTĂ A ROMÂNIEI ÎN DI
VIZIUNEA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII. Volumul schimburilor comerciale cu 
alte state va crește cu 58-63 LA SUTĂ în cincinalul 1981-1985, față 
de perioada 1976—1980.

1975 1980 1985
(în procente)

• ALOCAREA și în viitor a circa o treime — ÎNTRE 30 Șl 33 LA 
SUTĂ- din venitul național pentru fondul de dezvoltare economico-socială.

• O ETAPĂ SUPERIOARĂ ÎN RIDICAREA NIVELULUI DE TRAI AL 
OAMENILOR MUNCII. Concomitent cu creșterea veniturilor reale ale popu
lației, se va asigura dezvoltarea producției bunurilor de consum și a 
serviciilor.

Numărul de apartamente Retribuția reală
9

5130

aRCAl.300.00D

(în procente)

156-
159

132
100

1975 |
1980

..........

1985
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ION JALEA — Decebal, Deva

„Sculptura monumentala poate deveni 
o adevărata cronică prin care să amintim 
generațiilor viitoare marile înfăptuiri ale 

prezentului nostru"

ANDREI OSTAP — Monumentul osta
șului român, Baia Mare

Obligație socială, dar și 
atitudine etică — monu
mentul închinat unor fapte 
adine înscrise în memoria 
națională este în același 
timp un act solemn. Este 
un act de solidaritate a 
contemporanilor cu lupta 
patriotică a înaintașilor, 
dovada unei opțiuni morale 
în aprecierea faptului de 
istorie. Semnificațiile unei 
asemenea reevaluări din 
perspectiva istoriei, acum, 
in pragul aniversării a trei 
decenii de la proclamarea 
Republicii, sînt sporite. 
Idealul umanitar descifrabil 
în toate lucrările ridicate 
in ultimii 30 de ani. entu
ziasmul in fața marilor, eroi 
ai istoriei, dar și conștiința 
unei indestructibile legături 
cu evenimentele de vitală 
importanță ale prezentului 
sînt idei generoase ce pot fi 
desprinse din foarte nume
roasele lucrări de artă mo
numentală ridicate de-a 
lungul întregii țări. Dacă ar 
fi să comparăm situația ar
tei monumentale de-acum 
trei decenii cu tot ceea ce 
s-a înfăptuit de atunci în
coace, cu situația creată in 
zilele noastre, cînd proble
matica artei monumentale a 
devenit obiectiv al politicii 
culturale promovate de
partid și de stat, ne
putem mîndri cu situa
ția la care s-a ajuns : 
cele aproape 1 000 de lucrări 
de artă plastică monumen
tală, în cele mai diferite 
materiale și tehnici (de la 
monumente de mare am
ploare în bronz și piatră la 
mozaic și pictură murală) 
compun o adevărată istorie 
a țării, a trecutului și reali
zărilor ei contemporane. Iar 
dacă în trecut comenzile de 
monumente sau de decorații 
murale se aflau sub semnul 
întîmplării, ele fiind rezul
tatul unor inițiative cu ca
racter particular, în anii Re
publicii a fost elaborat un 
plan riguros de obiective 

‘majore a căror . înfăptuire 
urmărește să „acopere" în 
mod armonios teritoriul ță
rii cu lucrări dintre cele 
mai reprezentative.

„Monumentele ridicate la 
noi în ultimii ani mai ales, 
ne-a spus maestrul Ion Iri- 
mescu, au întreprins o ana
liză lucidă atît asupra e- 
venimentelor istoriei, cît și

asupra figurii omului con
temporan. Subiectele au 
fost abordate cu conștiința 
clară că idealul umanist 
contemporan înseamnă, deo
potrivă, continuarea unor 
tradiții spirituale, dar și o 
continuă autodesăvîrșire. 
Sculptura monumentală a 
cîștigat în anii socialismului 
un substanțial teren. Putem 
veni cu multe exemple, in
clusiv cu ceea ce s-a făcut 
in explorarea unor variate 
aspecte ale istoriei noastre 
naționale. De la Decebal și 
pină la eroii istoriei noas
tre contemporane, nume
roase personalități și-au 
găsit întruchiparea în sculp
tură. Mă gindesc doar la

conceput de N. Corcescu. 
care, de asemenea, cred, va 
fi una dintre lucrările foar
te interesante ca viziune ar
tistică. Lista realizărilor 
valoroase este însă mare, 
imposibil de consemnat în 
rîndurile de față. Aș adăuga 
totuși monumentul lui Ion 
Vodă de la Roșcani de Gh. 
Turcu sau al lui Petru 
Mușat de la Suceava de 
Paul Vasilescu.

Cu toate aceste multe și 
importante realizări, dat 
fiind faptul că în trecut nu 
a existat nici o preocupare 
pentru ridicarea de monu
mente mi se pare că ar fi de 
dorit, paralel cu aceste e- 
vocări ale istoriei noastre,

— S-au ridicat în ultimii 
ani numeroase busturi mo
numentale închinate unor 
personalități ale istoriei și 
culturii noastre. Credeți că 
această acțiune poate supli
ni lipsurile la care yă refe
reați ?

— Desigur, pe planul evo
cării unei personalități, 
poți exprima foarte mult 
și prin intermediul unui 
bust monumental. Dimen
siunile lui raportate la 
faptul că il expui în spa
ții exterioare (parc, piață, 
etc.) nu sînt însă de natură 
să se impună cu maximă e- 
ficiență privitorului. Am 
avut și avem forțe artistice 
remarcabile, capabile să
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eroii războiului de indepen
dentă, care, indiferent de 
gradul deținut in armată, 
s-au distins deopotrivă prin 
jertfa lor pentru libertatea 
țării. Cele 23 de busturi mo
numentale ridicate la Giur
giu capătă astfel semnifica
ția unui omagiu adus lup
tei lor. Asistăm, de aseme
nea, pentru prima dată in 
istoria sculpturii noastre la 
o adevărată acțiune de ridi
care a unor statui ecvestre. 
Pot să afirm că în trecut 
această preocupare era ine
xistentă. Rarele excepții în 
acest sens ofereau exemple 
lipsite de forță artistică. Se 
apela in genere, pentru ase
menea monumente, la Sculp
tori străini. In ultimii ani 
s-au ridicat însă, dintr-o 
dată, mai multe asemenea 
statui. Mă gîndesc la monu
mentele închinate lui Ștefan 
cel Mare de Mircea Ștefă- 
nescu (la Vaslui) și Eftimie 
Bîrleanu (la Suceava), la 
monumentele lui Mihai Vi
teazul realizate de M. Butu- 
noiu și O. Han, la monumen
tul lui Avram Iancu, aparți- 
nind lui FI. Codre, sau. din
tre cele în curs de execu
ție, la ecvestra lui Paul 
Vasilescu, care, sint convins, 
va fi una din cele mai bune, 
ca și la macheta* monumen
tului lui Mihai Viteazul,

Convorbire 
cu artistul poporului 

Ion IRIMESCU

să intensificăm preocuparea 
pentru abordarea unor teme 
care să aparțină contempo
raneității, specifice vremii 
noastre. Mi se pare, pe de 
o parte, că unele figuri ale 
culturii noastre nu sint încă 
reprezentate la întreaga im
portanță a contribuției lor. 
Mă gîndesc la necesitatea 
unui monument închinat lui 
Eminescu. Desigur, lucrarea 
lui Gh. Anghel este foarte 
frumoasă. Este însă o lu
crare care prin dimensiuni 
nu a fost concepută pentru 
spații exterioare. Am vă
zut-o mai întîi în sălile Dal
les, și acolo, mai ales, era 
de o deosebită frumusețe 
plastică. Mă gîndesc, de ase
menea, la Brâncuși — figură 
atît de importantă în cultu
ra noastră și în cea univer
sală — care nu are încă un 
monument pe măsura im
portanței lui. Avem, de a- 
semenea, numeroase alte 
personalități ale științei, li
teraturii, artei românești 
care ar merita să-și afle lo
cul in preocupările artiști
lor noștri.

facă față deopotrivă cerin
țelor de fină caracterizare 
psihologică impuse de un 
bust, dar și concepției de 
anvergură cerute de un mo
nument de mari dimensiuni. 
Am văzut, de pildă, la Bu
zău o foarte frumoasă sta
tuie a lui Andreescu și 
m-am gîndit cît de necesară 
ar fi o statuie a lui Luchian.

Sculptura noastră contem
porană a cîștigat mai ales 
in ultimii ani un substan
țial teren în exploatarea în
drăzneață șl originală a 
unor variate aspecte pe 
care viața contemporană 
le-a pus la îndemîna artiș
tilor, în cercetarea marilor 
mutații sociale și tehnice la 
care asistăm, a vastului lor 
ecou in desăvîrșirea ființei 
umane. In , această perspec
tivă sculptura monumentală 
poate deveni o adevărată 
cronică, un mijloc prin care 
să amintim generațiilor vi
itoare marile înfăptuiri ale 
prezentului nostru. Materia
lele în care vor fi realizate 
aceste lucrări au de aseme
nea o deosebită importanță. 
Nu numai durabilitatea, dar 
și frumusețea materialului 
concurează la efectul de an
samblu al lucrării. Există 
artiști, dintre cei mai apre- 
ciați, obișnuiți să-și con
ceapă lucrările in bronz,

după cum există alții care 
manifestă o preferință vă
dită pentru piatră sau mar
mură. Lemnul, datorită pe
risabilității sale,, este exclus. 
Un exemplu îl poate oferi 
monumentul ridicat inițial 
în lemn de Vida Geza la 
Moisei șl transpus apoi în 
piatră. Bineînțeles, numai 
calitatea artistică corelată 
acestei calități a materialu
lui poate duce la crearea 
unei opere cu adevărat du
rabile în sensul major al 
termenului.

Uniunii artiștilor plastici 
îi revin sarcini importante 
nu numai in prospectarea 
potențialului artistic, dar și 
in stabilirea unei mai rod
nice colaborări între artiști 
și arhitecți. Este o problemă 
mult discutată, dar care ră- 
mine în continuare de mare 
actualitate. Mă gîndesc la 
nenumăratele clădiri mo
derne în care sculptura ar 
putea interveni ; în care ar
hitectura ar putea fi mai 
vie, mai sugestiv pusă în 
valoare prin prezența unor 
sculpturi, reliefuri sau sta
tui care să se integreze or
ganic construcției. Bucu- 
reștiul — oraș aflat în plină 
dezvoltare, cu atîtea piețe și 
bulevarde largi — are încă 
nevoie de multe statui.

— Care este importanța 
concursului în ridicarea 
unei lucrări de artă monu
mentală și. in genere, ce rol 
atribuiți dezbaterii publice 
pe marginea ridicării unei 
asemenea lucrări 1

— Concursurile mi se par 
absolut necesare, mai ales 
atunci cînd este vorba de 
lucrări de larg interes na
țional și social. Ele pot re
prezenta un adevărat stimu
lent pentru artiștii chemați 
să participe ; un stimulent 
in favoarea calității. în le
gătură cu calitatea lucrării 
mi se par de o deosebită 
importantă și dezbaterile 
organizate cu specialiști din 
toate domeniile, cu repre
zentanți ai forurilor de re
sort, cu artiști, critici și cei 
de care se leagă problema
tica abordată în lucrare.

Sint factori care ar pu
tea, efectiv, prin observa
țiile lor să contribuie la a- 
legerea cea mai potrivită.

Marina PREUTU

OSCAR HAN — Mihai Viteazul, Alba 
lulia

MIRCEA ȘTEFANESCU — Ștefan cel
Mare, Vaslui

VIRGIL FULICEA — Baba Novac, 
Clu|-Napoca

Premieră ia „Rapsodia română"

„DUPĂ DATINA STRĂBUNĂ"
Spectacolul de tradiții și 

datini folclorice, premiera 
lunii decembrie oferită de 
Ansamblul „Rapsodia ro
mână", se numește : „După 
datina străbună". Pentru că 
este obiceiul din străbuni 
ca la „Sărbătoarea liliacu
lui" desfășurată in pădurea 
Ponoarelor, să se joace 
„Briulețul", bătrînii să facă 
o horă ca la 1877. să se în
tețească „Sirba" și „Galao- 
nul“. Să nu lipsească „Dan
sul de fete eu liliac", miș
care elegantă, simbol de 
prospețime, de exuberanță. 
Si tot din moși-strămoși 
este știut obiceiul tinerilor 
din Cimpia Munteniei de a 
întîmpina „Govia" — căruța 
ticsită de acele minunate 
lucruri, rodul hărniciei ti
nerelor fete. Sint prezenți 
ca întotdeauna flăcăii buni 
de gură, se face loc „Cir- 
ligului" și „Brîului" — 
„bărbătești" bine marcate, 
„Horei Golumbencii", „Mur- 
gulețului", „Vlăscencuței", 
..Rustemului", — dansuri de 
perechi, de mare pitoresc.

Un decor de iarnă și se 
dă semnalul „Ghenarului 
moldovenesc", datină stră
veche cu prilejul sărbători
lor de Anul nou. Se aude 
cintecul „Veniți, fetelor, la 
brad" și ne aducem aminte 
de fetele din Bilca. Băr
bații arată cum se joacă 
„Șchioapa", fetele li se ală
tură pentru „Trilișești" sau 
„Trilișești Iaslovăț", pentru

o „Sîrbă" și o „Bălăcean- 
Că“. Se aud colinde, acel 
minunat „Sculați gazde" și 
ca intr-o feerie incepe spec
tacolul carnavalesc. Perso
naje : caprele, ursul, că- 
iuții ; bradul este împodo
bit, se zice „piugușorul", se

Așadar, patru tablouri, 
patru obiceiuri : „în pădure 
la Ponoare", „Govia", „Ghe- 
nar moldovenesc", „Nuntă 
din Bistrița". Scenariul lui 
loan Meițoiu este gindit 
astfel incit să nu stinje- 
nească adevărul datinei, al

sorcovește. Spectatorul re
gretă cind colindătorii is
prăvesc urările și cade 
cortina.

Nu trece mult însă si 
toată lumea este invitată la 
o „Nuntă din Bistrița-Nă- 
săud". De la „Cintecul 
de înhobotare a miresei" 
la cintecele invitaților — 
oaspeți din Oaș (Gheor- 
ghe Turda), din Moldova 
(Ștefania Rareș), totul vor
bește despre o mare dra
goste de viață, de poezie.

obiceiului, să fie depănat 
așa cum este el : se redă 
tradiția, se subliniază sem
nificația, de fapt caracte
risticile zonelor folclorice, 
temperamentul oamenilor. 
Și, in același ton, muzica 
lui Constantin Arvinte, cu
legere de cîntece și jocuri 
populare românești, tălmă
cite orchestral, cu respect 
față de armonie, de frumu
sețea melodiei, cu puncta
rea ritmurilor specifice. 
(Mai puțin găsesc realizat

coloritul instrumental după 
zonele respective, uneori, 
simțindu-se chiar simfoni- 
zarea excesivă a cintecu- 
lui ; dar acest lucru ține de 
fapt de o concepție mai 
veche a ansamblului, care, 
poate, ar fi timpul să fie 
revizuită).

Deosebit de inspirată 
scenografia Elenei Forțu, 
cadrele compuse din sim
boluri sugerind atmosfera 
necesară fiecărui tablou. De 
asemenea, costumele, mai 
ales cele moldovenești re
alizate la Rădăuți, costume 
desprinse parcă din stampe 
de pe vremea lui Ștefan cel 
Mare, sobre, elegante, de 
mare rafinament. Și, în ge
neral, coregrafia (Ștefan 
Gheorghe, Teodor Vasiles
cu și Viorel Vat.amaniuc), 
întreaga desfășurare — re
gia Petru Mihail — este 
mai mobilă, mai firească 
decit în alte spectacole, eli- 
minind momentele statice, 
formale. Ar trebui, la „in
terpretare", să numim în
treg Ansamblul „Rapsodiei 
române": soliști, recitatori, 
orchestra, dirijată de Ionel 
Budișteanu, perechile de 
dansatori, formația corală 
(maestru Anatol-Goreav 
Soroceanu), pentru că de 
fapt toți au creat, cu mă
iestrie acest spectacol, 
după datina străbună.

Smaranda OȚEANU

(Urmare din pag. I)

Lăudată
fie țara

iarna își îmbracă haina-mpărătească 
zornăie ia pieptu-i galbeni mari și reci 
azi am scris cp torța inimii-n zăpadă : 
lăudată fie țara mea pe veci !

limpede-i văzduhul ca de ceară verde 
diamante^scumpe în păduri sclipesc 
vin colindătorii, zările detună : 
n-are moarte neamul nostru românesc !

e belșug în țară, pace-i Ia hotare 
nu cunosc românii drumul înapoi 
din adînc străbunii ne încuviințează : 
n-are moarte neamul nostru de eroi !

tie ca Moldova, Țara Românească 
și Ardealul dulce mîna-n veci să-și dea 
steaua demnității să le stea pe frunte : 
cine poate-nirînge oare țara mea ?

anu-i pe siîrșite, ninge cu ivoriu 
în pămint sămînța a-ncolțit sonor 
trupul țării, iată, se-niășoară-n iarnă 
ca într-un iantastic iald de tricolor !

Comeliu VADIM TUDOR

Un poet al culorii:
Alexandru Ciucurencu

pe plan județean, circa 72 
la sută din întreaga pro
ducție constructoare de 
mașini, circa 52.2 la sută 
din cea a chimiei și peste 
40 la sută din cea a ex
ploatării și prelucrării lem
nului. Aceasta atestă desi
gur și o considerabilă ocu
pare a forței de muncă in 
sectoare prioritare în care 
e demn de'remarcat că, in 
mai puțin de două decenii, 
această forță a crescut de 
circa 3.8 ori.

Firește, dezvoltarea nu 
se face de dragul dezvol
tării, ea avind un unic 
scop : creșterea nivelului 
de trai, a calității vieții 
celor care cu brațele și cu 
mintea contribuie la dez
voltarea socialistă a patri
ei. Este deci firesc să con
statăm că nivelul de con
sum sau folosință a cres
cut de aproape patru ori 
față de ultimii 16 ani. câ 
s-au construit peste 22 000 
de apartamente, că există 
de două ori mai multe cre- 
șe, iar învățămintul de cul
tură generală cuprinde 
peste 18 500 elevi, care 
își desăvirșesc pregătirea 
în limba lor maternă. Prac

tic, dacă odinioară orașul 
viețuia mai mult prin is
toria sa, azi putem vorbi 
de o realitate democratică 
în civilizația socialistă, un 
simbol de fapt al unei po
litici care răspunde firesc 
năzuințelor poporului. îm
plinind pe acest pămint 
vechi românesc o civiliza
ție pe măsura gloriei fap
telor progresiste și revolu
ționare din trecut. Fără 
dezvoltare economică și 
socială nu se poate vorbi 
de împlinirea omului, fără 
bunăstare și putință de 
împlinire a aspirațiilor u- 
mane. a drepturilor legiti
me ale omului nu putem 
descoperi conștiința — cea 
care dă strălucire eforturi
lor și împlinirilor noastre. 
Și, in acest domeniu al vie
ții spirituale, Tîrgu Mure
șul este o pildă de ceea ce 
numim democrația noastră 
socialistă, și e suficient să 
consemnăm existența aici 
a unui teatru de stat, cu 
secții de limbă română și 
maghiară, a revistelor „Va
tra", „Igaz Szd" și „Uj E- 
let", a ziarelor „Steaua ro
șie" și „Voros Zaszlo", a 
studioului de radio cu e- 
misiuni în limba română și 
maghiară, a filarmonicii

de stat, a teatrului de pă
puși, cu secție română și 
maghiară, și nu întîmplă- 
tor existența Asociațiilor 
scriitorilor, compozitorilor, 
plasticienilor, personalități 
remarcabile ale vieții noas
tre culturale, distinși cu

greu de închipuit fără sta
tistică. Statistica nu e o 
dovadă, ci o consemnare 
exactă a unei realități pe 
care orașul de azi o expri
mă prin toți porii săi. Cine 
și-ar fi inchipuit alături 
de vechea așezare de odi-

Tg. Mureș-oraș 
al muncii înfrățite

înalte distincții și premii 
naționale, semn al eferves
cenței creatoare și a putin
ței de expresie, avind im
primat adine specificul 
propriu, propriile tradiții 
ale românilor, maghiarilor 
și germanilor, făuritori ale 
noilor tradiții comune ale 
României de azi.

De multe ori cifrele sînt 
evitate, pentru că ele se 
constituie într-un limbaj 
arid, dar în epoca noastră, 
sensul exact al dialecticii 
mersului nostru înainte e

nioară exjstența unui ma
re combinat al chimiei 
moderne ? Cine ar fi cre
zut că fiul de țăran, de 
acum citeva decenii, care 
venea din periferia orașu
lui in centrul său. să um
ple armata de zarzavagii, 
că fi-va acesta, indiferent 
dacă se cheamă Ion, Janos 
sau Johan, o strălucită îm
plinire a brațului modela
tor al electronicii contem
porane ? Spunem „Azomu- 
reș", ne gîndim la chimie. 
„Electromureș", aparate e-
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lectrice de uz casnic, „Me- 
talotehnica", „23 August" 
și atîtea altele... Vorbind 
de cartiere noi : 1848, Tu
dor Vladimirescu, Ady En- 
dre, Aleea Carpați, 7 No
iembrie, fixăm simbolurile 
victoriei împotriva sărăci
ei, înapoierii, vieții insipi
de a unor locuri cindva in
salubre. Iar dacă odinioa
ră orașul avea drept mo
nument Palatul Culturii, 
făurit la începutul secolu
lui, îp care a fost Iorga, a 
fost Enescu, astăzi preocu
parea estetică este împli
nită in noul teatru de stat, 
poate cea mai frumoasă 
arhitectonică contempora
nă, in noul spital al ora
șului, cu instalațiile sale 
ultramoderne, care nu pes
te multă vreme ne va aș
tepta să-i tăiem panglica 
inaugurală. Iată de ce e 
firesc să vorbim despre 
oraș cu participare și cer
titudine. Iată de ce e ne
voie să înțelegem ce a în
semnat dezvoltarea pentru 
spirit și conștiință. Sîntem 
liberi acum să ne vorbim 
limba, fie că e română sau 
maghiară, să ne creștem 
copiii, fie că sînt români 
sau maghiari, indiferent 
de limbă, exprimîndu-ne
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, dorința de frățietate prin 
limbajul inimilor noastre, 
care stau în fața istoriei 
cu o altă expresie a ero
ismului și bărbăției, cea a 
timpului socialist, în care 
vechiul vad de schimb de 
odinioară a devenit și de
vine, cu fiecare clipă a ti
nereții noastre, orașul ce 
l-am presupus a-1 lăsa 
drept moștenire urmașilor 
noștri.

Căci prezentul este via
ța, iar viitorul — călăuza 
care ne duce pe toți într-o 
unitate și înțeleaptă gindi- 
re creatoare in creșterea 
generală a patriei, în desă
vîrșirea noastră de popor 
doritor de pace și pildui
tor în voința sa. Iar acum, 
cind ne măsurăm pașii 
străbătuți in cei treizeci de 
ani de Republică, obser
văm cu patriotică mindrie 
că orașul a urcat o nouă 
cotă, străbate o nouă înăl
țime, cea jalonată de ho- 
tărîrile Conferinței Națio
nale a partidului, iar noi, 
cei cuprinși in comunitatea 
urbei și a țării, ne grăbim 
să consemnăm și să ne 
sărbătorim realitatea so
cialistă firească.

în arta românească mo
dernă și contemporană, 
una dintre cele mai ro
buste prezențe este aceea 
a operei făurite cu o 
exemplară dăruire de că
tre Alexandru Ciucuren
cu, pictor descins din cea 
mai nobilă tradiție a co- 
lorismului național.

Format ca artist in ate
lierul pictorului Camil 
Ressu, la Școala de arte 
frumoase din București, 
pe care a absolvit-o in 
1928, Alexandru 'Ciucu
rencu a știut să însumeze 
cele mai bune exigențe 
ale picturii românești a 
cărei generoasă maturita
te se afirmase sub semnul 
înnoitor al unei străluci
toare pleiade de maeștri. 
Desăvîrșită în condițiile 
unei exigente confruntări 
cu pictura europeană a 
epocii, beneficiind de 
rodnica întîlnire cu dis
ciplina pedagogică a lui 
Andră Lothe, pictura lui 
Alexandru Ciucurencu s-a 
plămădit din lumină so
lară și căldură umană, 
fiecare tușă de penel 
purtind cu sine frumuse
țea unui gînd sigur și 
inegalabila vibrație a 
sensibilității sale de artist.

în peisajele sale, natura 
patriei s-a convertit in 
bucuria colorată, materia 
picturală fiind subtil în
fiorată de poezia stărilor 
lirice, mereu înnoite m 
fața motivului ales. Dar 
monologul liric în fața 
naturii nu a diminuat 
niciodată rigoarea cerută 
de arhitectura imaginii, 
pentru că Alexandru 
Ciucurencu a știut să 
conducă cu exigență pe
nelul, prin desăvirșita cu
noaștere a meșteșugului 
pictural fiind asigurată o 
deplină armonie intre 
mijloacele de expresie și 
programul stărilor crea
toare.

Prin peisajele sale. A- 
lexandru Ciucurencu a 
dat la iveală frumuseți 
pină atunci nevăzute în 
natura înconjurătoare, do
vedind infinitele rezerve 
de emoție ale acesteia.

Ca portretist, Alexan
dru Ciucurencu a fost 
autorul unor lucrări cu 
valoare antologică pentru 
pictura românească, va
lențelor spirituale ale 
personalităților reprezen
tate fiindu-le găsite echi
valențe picturale cu o 
mare putere de evocare.

Artist-cetățean, mereu 
preocupat de eliberarea 
oamenilor de stările de 
nedreptate și de proiec
tarea lor către un vii
tor fericit. Alexandru 
Ciucurencu a făcut din 
pictura sa un instrument 
de luptă pus în slujba 
mișcării muncitorești din 
țara noastră. Compozițiile 
sale : Ana Ipătescu. Sfîr- 
și tul răscoalelor 1907, Olga 
Bancic, Manifestație de 
1 Mai etc. sint exemple 
de gindire și atitudine ac
tivă în plan social și po
litic, sînt admirabile lecții 
de pictură și de umanism.

Activînd vreme înde
lungată (peste trei dece
nii) in invățămintul ar
tistic — ca profesor, șef 
de catedră și rector, A- 
lexandru Ciucurencu a 
știut să transmită stu
denților și discipolilor săi 
o riguroasă știință a 
meșteșugului pictural și. 
în același'timp, o înaltă 
conștiință profesională și 
cetățenească.

Prin tot ceea ce a să- 
vîrșit ca pictor, ca profe
sor, ca îndrumător al 
creației artistice. Alexan
dru Ciucurencu, plecat 
acum dintre noi. consti
tuie un admirabil e- 
xemplu de artist. înțele- 
gind prin acest nobil 
cuvînt pe acela care să 
dăinuie fără rezerve, în
tr-o continuă ardere, oa
menilor, pentru speranța 
și bucuria vieții acestora.

Opera sa il așază ală
turi de aceea a marilor 
pictori români de totdea
una, ca un reper constant 
de valoare, de trainică 
frumusețe.

Vasile DRĂGUȚ

Cinematograf modern la Focșani
Centrul civic al municipiului Focșani aflat în plin 

proces de înnoire și-a întregit recent dotările sociăl- 
culturale prin construirea și darea in funcțiune a unei 
săli de cinematograf cu o ținută arhitecturală modernă. 
Noul edificiu cultural dispune de o sală cu 650 de 
locuri, proiecția filmelor pe ecranul panoramic fiind 
asigurată de aparatură cu un înalt grad de tehnicitate. 
(Dan Drăgulescu).

fFAPTUL^

DIVERS II I
j Flori pentru | 
. doctor j
■ Coincidența a făcut ca, odată

Icu împlinirea a 30 de ani in j 
același loc de muncă — spitalul 
din Bacău — medicul Gheorghe * 
Popovici să atingă și o cifră

(„rotundă" a intervențiilor chi
rurgicale pe care le-a efectuat I 
pină acum : 20 000 ! Mii și mii

Ide oameni cărora le-a alinat su- 1 
ferințele, pe care i-a redat vie
ții, familiei, societății. El este, in 1 
același timp, autorul a nu- .

Imeroase lucrări științifice de 
specialitate. Mulți, foarte multi I 
din foștii săi pacienți ii scriu,

Iii adresează cuvinte de recunoș- I 
tință, il trimit flori, cu urarea | 
„Sănătate, doctore !“. La care,

Iacum, in pragul cumpenii dintre ■ 
ani, adaugă și urarea din buni- i 
străbuni : „La mulți ani, cu ■ 
bucurie !“.

I Bucuria
I păgubașului I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Acceleratul pornit din Cluj- 
Napoca spre București mergea 
normal, „încadrat în grafic" — 
cum se spune. în compartimen
tul in care se afla și Alexandru 
Chiorean din Aiud, care mergea 
la tratament în stațiunea Căli- 
mănești, oameni care nu se vă
zuseră niciodată în viața lor pină 
atunci discutau de starea vre
mii, de apropierea Anului nou, 
de una, de alta... La coborirea 
din tren, A. C. a observat că nu 
mai avea in buzunare decit bi
letul de tren și cel de tratament. 
Portmoneul cu actele și banii il 
pierduse în tren. Necăjit, a dat 
telefon să-și anunțe familia. Dar 
iată că, numai după trei zile, a 
fost anunțat să se prezinte la 
poștă, pentru a-și ridica un colet 
cu valoarea declarată. Dar cum 
să ridice coletul, dacă n-avea 
buletin, ca să se legitimeze ? Cu 
ajutorul dirigintelui poștei și al 
rniliției a ridicat coletul și — in 
colet — surpriză : portmoneul 
pierdut, cu actele și banii toți, 
la locul lor. Portmoneul fusese 
găsit de o bătrînică, Irina Metz- 
ner, în trenul cu care călătorise, 
iar aceasta i-1 dăduse unui ne
pot al ei, Bihai Benko, care ne
pot l-a predat la miliție, iar mi
liția i l-a trimis păgubașului. 

Cine-a găsit 
un... vagon?

Ne scrie inginerul M. Zaveș- 
reniuc, directorul adjunct al 
Grupului de șantiere nr. 2 Să- 
vinești i „De la Întreprinderea 
de materiale de construcții din 
Iași trebuiau «ă ne sosească niș
te grinzi de care aveam foarte 
mare nevoie. întreprinderea 
le-a expediat cu vagonul nr. 
115 159 580 972 (scrisoarea de tră
sură nr. 676 814) în ziua de 
20 octombrie. Dar nici pînă 
acum, după mai bine de două 
luni de zile, vagonul cu grin
zile nu ne-a sosit. Atît noi, cît 
și întreprinderea ieșeană am 
făcut numeroase demersuri la 
stațiile de cale ferată de pe tra
seu, dar degeaba. Nimeni nu dă 
de urma vagonului cu pricina. 
Parcă a intrat in pămint..."

Nu, vă asigurăm noi că în 
pămînt n-a intrat. în mod sigur 
se află — ca și alte vagoane 
„uitate" cu lunile, despre care 
am mai scris în rubrica noastră
— pc undeva pc vreo linie 
moartă. Hotărît lucru : cineva 
trebuie să schimbe macazul... 
neglijenței.

Mină lungă
Aflați in misiune in Piața 

Unirii din București, doi ofițeri 
de miliție au observat un indi
vid de vreo 30 de ani care se 
tot plimba de colo pină colo, 
aparent absent, dar tot trăgind 
cu coada ochilor in dreapta și 
in stingă, mai ales spre trecă
toarele cu sacoșe in mină. Dar
— după cum se va vedea — nu 
sacoșele il interesau, cit faptul 
că trecătoarele, avind miinile 
ocupate, buzunarele acestora pu
teau fi cotrobăite mai ușor. Ur- 
mărindu-l, cei doi ofițeri de mi
liție l-au surprins pe individ în 
flagrant, exact in clipa in care 
mina acestuia sustrăsese patru 
sute de lei din buzunarul unei 
femei. Apucat strins, ca intr-o 
menghină, „de mina cea lungă", 
individul a început să se vaite ; 
„Aoleu, nu-mi smulgeți mina". 
Avea o mină zdravănă, numai 
bună pentru o muncă utilă. Dar 
stăpinul ei, Teodor Călin din 
Ploiești, strada Veronica Micle 
nr. 20, a învățat-o să facă alt
ceva decit ce trebuie. Și nu este 
prima dată, el mai avind ante
cedente penale și nici o... ocu
pație. Acum se .„ocupă" le
gea de el.

Din nou, 
atentie

I la polei!
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
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I

I
I
I
I
I

După ce am semnalat nu de | 
mult în rubrica noastră modul I 
in care s-a petrecut un accident ’ 
de circulație cu urmări grave, 
din cauza poleiului, sintem ne- I 
voiți acum să tragem un nou... I 
claxon de alarmă la adresa 
conducătorilor auto. Am fost in- I 
formați că la cooperativa agri- ] 
colă din satul Arsura, județul 
Sibiu, a avut loc un accident cu ■ 
urmări și mai tragice. Conducă- I 
torul auto Petre Șelaru trans- • 
porta cu camionul furaje la 
ferma zootehnică. La un mo- I 
ment dat, într-o curbă, din cauza | 
poleiului, conducătorul auto a 
pierdut controlul volanului, ca- | 
mlonul a derapat, a părăsit ,șo- I 
șeaua și s-a răsturnat. Șoferul • 
și alte două persoane aflate in 
cabină și-au pierdut viața.

Rubricâ reolizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților J 
„Scinteir

I________________ I
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de-a 55 a aniversări a creării U.R.S.S.
i s-a

Miercuri după-amiază la Casa 
prieteniei româno-sovietice din Ca
pitală a avut loc o adunare organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliul General 
A.R.L.U.S., consacrată celei de-a 55-a 
aniversări a creării Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Au participat reprezentanți ai oa
menilor muncii din Capitală, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de știin
ță. cultură și artă.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., Ion 
Cumpănașu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., membru al Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S., Ro- 
mus Dima, secretar al Comitetului 
municipal București ai P.C.R., 
membri ai Biroului Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., reprezentanți ai mun
citorilor și intelectualilor din Capi
tală.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Florin Balaure, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
membru al Biroului Consiliului Ge-

neral A.R.L.U.S., care a relevat lupta 
și munca popoarelor sovietice în cei 
55 de ani de la crearea U.R.S.S., suc
cesele remarcabile obținute de oa
menii muncii din țara vecină și prie
tenă, sub conducerea partidului co
munist. El a subliniat legăturile de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare multilaterală dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre cele două țări și po
poare, evidențiind însemnătatea deo
sebită a întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Leonid Ilici Brejn°v 
pentru dezvoltarea lor continuă. 
Vorbitorul a transmis oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică, din 
partea oamenilor muncii
cele mai calde felicitări 
lejul aniversării creării
și urări de noi succese în îndepli
nirea hotărârilor Congresului al
XXV-lea al P.C.U.S., în construcția 
comunistă.

A luat, de asemenea, cuvântul 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, care a 
vorbit despre importanța acestei 
sărbători a popoarelor sovietice, des
pre realizările obținute de U.R.S.S. 
în construcția comunistă.

români, 
cu pri- 
U.R.S.S.

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avut loc, miercuri la a- 
miază, solemnitatea conferirii Ordi
nului „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I tovarășului Mihail 
Cruceanu, pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitorească și 
contribuția adusă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră, cu pri
lejul ' împlinirii vîrstei de 90 de ani. 

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

La festivitate au fost_ prezenți _țo- 
varășii 
pescu, 
stan tin 
Puțuri.

în numele conducerii de partid și 
de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis tovarășului Mihail 
Cruceanu cele mal calde felicitări 
și urări de sănătate și viață lungă, 
subliniind că distincția conferită
constituie o expresie a prețuirii 
care partidul și statul

Petre Lupu, Dumitru Po- 
Gheorghe Rădulescu, Con- 

Pîrvulescu, Ion Popescu-

nostru
pe 

o

acordă îndelungatei sale activități 
revoluționare desfășurate în mișca
rea muncitorească, în Partidul Co
munist Român, contribuției aduse la 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru de construire a so
cietății 
voltate, bogatei sale creații literare 
puse în slujba intereselor poporului 
român.

Tovarășul Mihail Cruceanu a mul
țumit și a exprimat sentimentele de 
profundă recunoștință conducerii de 
partid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru înalta 
distincție primită. Evocînd momente 
importante din istoria mișcării mun
citorești din țara noastră, vorbitorul 
și-a manifestat profunda satisfacție 
că înaltele idealuri ce au însuflețit 
pe comuniști, întregul popor, și-au 
găsit o deplină împlinire, precum și 
fericirea sa de a trăi și participa 
activ, sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist Român, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la măreața operă de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul 
scump al

socialiste multilateral dez-

dezvoltate pe 
patriei.
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PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală
Matineu de vacanță : „Minunatele 
întîmplări ale copiilor Brady“ 
Consultații juridice
Publicitate
Cintece populare din întreaga țară 
„Mîndrl de a ne ști făuritori" — 

emisiune de versuri dedicate Re
publicii
Tineri laureat! români In con
cursurile internaționale ale anului 
1977

România pitorească
1001 de seri 
Telejurnal
Columna Republicii. „Culmi de 
lumină". Film document.ar-artistic, 
producție a Studioului de film TV, 
in colaborare cu „Sahia-film" 
Republica la puterea vîrstei noas
tre

21,10 Telerecital George Calboreanu 
22,20 “ ‘

Prestări de servicii la sate
20.35

Telejurnal

PROGRAMUL 2
Concertul orchestrei simfonice și 
al corului Radloteleviziunii române. 
In pauză : Un fapt văzut ’ de a- 
proape
Ancheta TV : „Numai munca naște 
idei"

22,20 închiderea programului

20,00

21,45

Cooperația de con
sum dispune de o re
țea dezvoltată și va
riată de ateliere de 
prestări în localitățile 
rurale, care asigură 
servicii prompte și de 
bună calitate. Adresa- 
ți-vă unităților de 
prestări-servicii ale 
cooperației de consum,

gata oricînd să exe
cute, pe bază de co
mandă individuală, 
confecții și reparații de 
îmbrăcăminte și în
călțăminte, cojocărie, 
marochinărie, servicii 
de frizerie și coafură, 
reparații radio-TV și 
de alte bunuri de folo
sință îndelungată, con

fecții și reparații de 
mobilă, tîmplărie-dul- 
gherie, instalații elec
trice și tehnico-sani- 
tare, reparații moto- 
biciclete și altele. Rea
lizați economii de timp 
apelind Ia serviciile 
unităților de prestări 
ale cooperației de con
sum.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

NADIA DIN ROMÂNIA"
BOX: Alee Năstac

»■

Cronica zilei
Miercuri. George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe, a primit 
pe Dhiab Mohamed Al-Algawi, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Irak în Republica 
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul Indiei 
la București, S. L. Kaul, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Ceterchi, președintele Asociației 
de prietenie româno-indiană, repre
zentanți ai unor organizații de masă 
și obștești, oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc, miercuri seara, 
un spectacol de gală cu filmul ja
ponez „Kwaidan". Cu acest prilej, 
Dumitru Fernoagă, directorul Casei 
de filme nr. 5, a relevat contribuția 
relațiilor de colaborare culturală ro- 
mâno-japoneză la mai buna cunoaș
tere a celor două popoare. La spec
tacol au participat reprezentanți ai 
Consiliului Culturii ' ~ ’
Socialiste, Asociației 
România — Japonia, ai Centralei 
„Româniafilm" și Asociației cineaști
lor, alți oameni de cultură. Au fost 
de față Takuji Ikeda, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Japoniei la 
București, și membri ai ambasadei. 
De asemenea, au participat șefi de 

la

EducațieiȘi
de prietenie

misiuni diplomatice acreditați 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

vremea

Din viața partidelor

comuniste și muncitorești f

P. C. DIN SPANIA

implică îndeplinirea integrală a acordurilor
de la

Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a dat pu
blicității recent o declarație in legătură cu necesitatea indeplinirii 
integrale a acordurilor semnate, la 25 octombrie, intre guvern 
partidele politice, cunoscute și 
cloa“.

Partidul Comunist din Spania — 
se arată în declarație — își reafirmă 

acordurile de la 
drum

sub denumirea de „Pactul de la Mon-

La sfirșitul lunii no
iembrie, 
librăriilor 
iși făcea 
de larg 
coperta 
corpul tinerei gimnas
te arcuit in momentul 
unui perfect „flic- 
flac înapoi" pe banda 
îngustă de zece centi
metri a birnei. Drept 
fundal, ca o panglică 
— tricolorul românesc; 
în stingă sus, cu litere 
mari albe — „Nadia 
of Romania"...

Un film, un cîntec, o 
carte, încă o carte din 
șirul lung care elogia
ză o ilustră reprezen
tantă a sportului nos
tru. îi facem remarca
tă apariția și pentru 
faptul de semnificație 
că ea s-a produs in

în vitrinele 
din Anglia 
loc o carte 
interes. Pe 
in culori,

pămînt 
al

de 
multora

Anglia, 
baștină 
dintre sporturile con
temporane, cu amatori 
și cititori avînd înțe
legere tradițională și 
cunoaștere in diverse 
discipline de popu
laritate mondială.

„Rostește numele 
Nadiei și în mintea 
sutelor de milioane de 
oameni va prinde con
tur o imagine de seîn- 
teietoare grație" — 
stă scris la începutul 
cărții. Autoarea, Ma
rion Connock, își defi
nește astfel intenția : 
„Această carte spune 
povestea unei stele 
pline de strălucire la 
Olimpiada de la Mont
real, prima gimnastă 
din istoria sportului 
care înregistrează nota

perfecțiunii și care 
repetă mereu această 
performanță". O carte 
document presărată 
cu 120 de fotografii in 
alb-negru și color...

începutul povestirii 
îl găsim la 12 noiem
brie 1961 in satul 
„Mal", adică pe malul 
Cașinulul, cam la 
confluența cu Trotu- 
șul, acolo in căsuța 
bunicilor, unde s-a 
născut Nadia Elena 
Comăneci. La nici 14 
ani, în 1975 — campi
oană absolută a Euro
pei ; în 1976, glorie 
supremă — campioană 
olimpică absolută ; in 
1977 — din nou cam
pioană absolută pe 
continentul nostru. 
Nota „10", a perfecți
unii, se află indisolu
bil legată de numele 
tinerei românce.

Scrie Marion Con
nock despre cartea a 
cărei autoare este : 
„O biografie de fie
care zi care încearcă 
să răspundă 
barea : Cum 
cind ești cel 
din lume ?“ 

într-un fel, 
sul se întrevede de pe 
un pisc al Bucegilor. 
De la 2 000 de metri 
înălțime, de la Piatra 
Arsă, o fată 
ning ori in costum de 
schi, cu obrajii îmbu
jorați de efortul pe 
ger, scrutează în zare 
spre alte modalități 
de obținere a perfec
țiunii. cu acea „feno
menală capacitate de 
concentrare" pe care 
i-o subliniază și car
tea engleză.

„Nadia of Roma
nia" : „Nadia din
România" mi s-ar pă
rea mult mai bine tra
dus pentru inimile 
noastre „Nadia a 
României".

Valeriu 
MIRONESCU

la între- 
te simți 

mai bun

răspun-

in tre-

în cîteva rînduri
au început întreceri- 
de hochei pe gheață 

„Turneul celor șase

• La Sofia 
le competiției 
pentru juniori 
națiuni"..

în prima zi 
nata României a intilnit 
Austriei in fața căreia a ciștigat cu 
scorul de 8—2 (1—0, 1—1, 6—1).

Alte rezultate : Elveția — Italia 
7—3 (4—2, 2—0. 1—1) ; Bulgaria — 
Ungaria 3—2 (1—1, 2—0, 0—1).

a turneului, selecțio- 
formația

• în mai multe orașe din Finlan
da a inceput campionatul european 
de hochei pe gheață (grupa A) re
zervat echipelor de juniori (jucători 
pină în 18 ani).

Iată primele rezultate înregistra
te în cadrul celor două grupe preli
minare : U.R.S.S. — R.F. Germania 
13—1 (2—1, 6—0, 5—0) ; Finlanda — 
Elveția 10—7 (6—1, 1—4, 3—2); Ceho
slovacia — 'Polonia 8—2 (1—0, 4—0, 
3—2) ; Suedia — Norvegia 14—0 
(5—0, 4—0, 5—0).

Primele două clasate din fiecare 
grupă preliminară se vor califica în 
turneul final al competiției.

• După 22 de etape, în campiona
tul englez de fotbal conduce echipa 
Nottingham Forest, cu 32 puncte (un 
joc mai puțin), urmată de formații
le Everton 
puncte.

• în urma 
se în rindul 
Bulgaria, titlul de cel mai bun fot
balist bulgar in anul 1977 a fost a- 
tribuit lui Pavel Panov. Laureatul 
.este component al echipei naționale 
și jucător al formației Levski-Spar- 
tak Sofia.

® Pentru a doua oară 
titlul de cel mai eficace 
fotbal din Brazilia a fost 
Zico (Flamengo), care a 
acest an 48 de goluri in 
ciuri disputate. Anul trecut, 
marcase 63 de goluri în 70 de par
tide.

și Arsenal — cite 29

unei anchete întreprin- 
ziariștilor de sport din

consecutiv, 
jucător de 
cucerit de 
înscris in 

56 de me- 
Zico

cinema
O Riul care urcă muntele: PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT — 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Melodiile nopții albe: EFORIE 
— 11,15; 13,30; 16; 18.15*. 20.30.
O 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 $1 CULTURII — 18.
« Cîntecul 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.
• Condurul și trandafirul: LU
CEAFĂRUL — 9.15; 12.30; 16; 19.15, 
CAPITOL — 9,30; 12,30; 16; 19,15.
• Piesă neterminată pentru pia-

nlnă mecanică: VICTORIA — 10; 
12: 14; 16; 18: 20.
• Poruncă întunecată: EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 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.
O Program de desene animate — 
9,30; 11,30, Sărbătoarea sălbatică
— 13,30; 15,30; 18; 20: DOINA.
• Floare de cîmp: GRIVITA —
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Parada Chaplin : TIMPURI NOI
— 16: 19.
a Melodiile Broad wayului: BU- 
ZEȘT1 — 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; 16; 18; 20.
a Silly Simphonie — 9,45; 11,45, 
Citadela sfărîmată — 14, Puterea 
și adevărul (ambele serii) —
16.15. Omul cu ricșa — 20,30: CI
NEMATECA.
• Imposibila poveste de dragoste:

în formația reprezentativă
A fost definitivată formația repre

zentativă română, care va întreprin
de un turneu in S.U.A., cuprinzind 
trei întilniri cu formația țării gazdă: 
7 ianuarie la Lake Tahoe, 10 ianuarie 
la Milwaukee și 14 ianuarie la St. 
Louis. Formația noastră este alcă
tuită din următorii pugiliști (în or
dinea categoriilor de la semimuscă la 
grea): Săli Adera, Niță Robu, Teodor 
Dinu, Gheorghe Ciochină, Dragomtr 
Hie, Carol Hajnal, Cornel Hoduț, 
Ion Miron, Alec Năstac (V. Silaghi 
este indisponibil), Costică Dafinoiu 
și Mircea Simon. Antrenorii echipei 
sînt Constantin Dumitrescu și Ion 
Chiriac.

Codul poștal
Menționarea numărului de 

cod poștal înaintea denumirii 
localității înscrise în adresele 
expeditorului și destinatarului 
pe trimiterile poștale (cărți poș
tale simple și ilustrate, scrisori, 
mandate etc.) asigură posibi
litatea folosirii mijloacelor mo
derne de prelucrare, cu ajutorul 
cărora se va reduce timpul de 
parcurs.

Numărul codului poștal al lo
calităților din țară și al străzilor 
din Capitală îl găsiți în broșu
rile special editate, aflate spre 
consultare și vînzare la oficiile 
P.T.T.R.

Nu expediați nici o trimitere 
fără să ' 
pletă a 
dicarea 
tal. în 
dv. vor 
ce trebuie 
cînd vi

înscrieți adresa com- 
dv. ca expeditor, cu in
corectă a codului poș- 
acest fel, corespondenții 
cunoaște numărul de cod 

să-l înscrie atunci 
se adresează.

TENIS: Alcătuirea
grupelor în „Turneul 

campionilor"
După cum s-a mai anunțat, între 

4 și 8 ianuarie 1978, se va disputa la 
„Madison Square Garden" din New 
York „Turneul campionilor" la te
nis, competiție care reunește în fie
care an pe primii opt clasați în „Ma
rele Premiu — F.I.L.T.".

Participanții la actuala ediție a 
turneului au fost repartizați în două 
grupe, după cum urmează : grupa 
A : Guillermo Vilas (Argentina), 
Jimmy Connors (S.U.A.), Manuel 

, Eddie Dibbs 
B: Bjorn Borg 

Gottfried (S.U.A.), 
(Mexic) și Roscoe

Steag roșu și tricolor
(Urmare

Ieri In țară: vremea a fost tn ge
neral închisă, cu ceață persistentă in 
Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul 
Moldovei. Au căzut ploi izolate In 
Crișana șl nordul Moldovei. In zona 
Caracal și Titu s-a semnalat burniță 
șl ploaie. Vîntul a suflat slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale In 
zona de munte, pină la 60 km/h. Tem
peratura aerului, la ora 14, - 
prinsă Intre minus 7 grade la 
rea Cluc și plus 12 grade la 
tn București: Vremea a fost 
cu ceață persistentă. Vîntul 
slab.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 decembrie, 1 ianuarie, tn țară: 
Vreme în general umedă și caldă, cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie care, 
la sfirșitul Intervalului, în vestul și 
nordul țării, se vor transforma în 
lapoviță și ninsoare, tn sud-estul țării, 
ploile vor avea caracter local. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale în nordul șl vestul 
țării, cu viteze pînă la 35—40 km/h din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
3 grade, mal coborîte in estul Tran
silvaniei, iar maximele între zero 
șl 8 grade. La munte, la peste 1500 
metri altitudine, va ninge abundent, 
iar vîntul va prezenta intensificări cu 
viteze ce vor atinge 100 km/h. In Bucu
rești Vreme in general umedă și 
caldă, cu cerul mai mult acoperit. 
Ploaie de scurtă durată. Vlnt moderat, 
predomlnînd din sectorul vestic.

era cu- 
Miercu- 
Oravlța. 
închisă, 

a suflat

sprijinul pentru 
Moncloa. care Indică unicul 
pentru soluționarea situației econo
mice dificile și consolidarea demo
crației. în acest sens. P.C.S. cheamă 
pe toți oamenii muncii, întregul po
por să-și însușească cu hotărîre con
ținutul pactului și 
zarea lui un steag 
această perioadă 
acest fel, vor fi 
manevrele politice 
prezent forțele economice și politice 
cele mai retrograde pentru a goli de 
conținut acordurile.

Referindu-se la politica salariilor, 
documentul relevă că și în această 
problemă, ca și in celelalte aspecte 
ale vieții economico-sociale, partidul 
comunist are în vedere termenii 
Pactului de la Moncloa, de care tre
buie să se țină cont la încheierea și 
revizuirea contractelor colective, 
pentru a se respecta procentele-limi- 
tă ale majorărilor prevăzute pentru 
1978, în condițiile cind costul vieții 
nu va depăși nivelul prevăzut. Tot
odată, sînt respinse poziții patronale 
care nu corespund unei interpretări 
corecte a normelor stabilite în legă
tură cu nivelul salariilor. Se preci
zează, de asemenea, că, in baza nor
melor medii stabilite, există posibili
tatea. demonstrată concret într-un 
șir de întreprinderi unde se discută 
contractul colectiv, ca salariile mun
citorilor cu venituri mici să crească 
sensibil.

în același timp — se spune în de
clarație — trebuie să se asigure în
deplinirea acordurilor de la Moncloa 
privind : codul drepturilor oamenilor 
muncii, alocațiile pentru șomaj, cu— 
antumul' pensiilor, controlul asupra 
prețurilor, cunoașterea exactă a si
tuației economice a întreprinderilor, 
îmbunătățirea situației țărănimii etc. 
Materializarea acestor cuceriri nece
sită mobilizarea și acțiuni desfă
șurate în spirit de răspundere 
ale oamenilor muncii. Declarația 
relevă, in acest sens, importanța or
ganizării de alegeri sindicale și îm
bunătățirii relațiilor dintre organiza
țiile sindicale — aceasta fiind în fo
losul oamenilor muncii și al întregii 
țări.

Documentul critică forma unilate-

să facă din reali- 
al democrației in 
de tranziție. în 

făcute să eșueze 
la care recurg în

din pag. I)

și a- 
de la

rală în care a fost interpretat 
plicat în unele privințe Pactul 
Moncloa. De aceea, se spune în de
clarație, se impune, fără întîr- 
ziere, instituționalizarea unor or
gane consultative cu caracter politic, 
tehnic și sindical — in care să fie 
reprezentate guvernul, forțele poli
tice semnatare ale pactului, centra
lele sindicale, organizațiile țărănești, 
asociațiile întreprinzătorilor — cu 
misiunea de a interpreta și aplica cu 
fidelitate și într-un spirit unitar 
pactul respectiv. în acest scop este 
necesară o reuniune imediată a gu
vernului cu forțele politice semnata
re ale pactului. înfăptuirea acestor 
obiective importante pentru națiune 
și în primul rînd pentru clasa mun
citoare necesită realizarea unei în
țelegeri intre partidul comunist și 
partidul socialist muncitoresc.

însemnătatea indeplinirii multilate
rale a acordurilor de la Moncloa este 
relevată și într-un articol de fond al 
ziarului .,Mundo Obrero", organ al 
P.C. din Spania. Noi, comuniștii, se 
arată în articol, am salutat sem
narea Pactului de la Moncloa. 
De la început am văzut in el 
instrumentul care poate permite po
porului nostru depășirea crizei eco
nomice și consolidarea democrației — 
două obiective fundamentale, în 
acest moment, pentru toate forțele 
democratice. Prin interpretări ten
dențioase în problema salariilor și 
prin ignorarea diferitelor prevederi 
ale pactului în folosul oamenilor 
muncii se creează însă situații care 
pot da impresia că se încearcă dis
creditarea pactului în fața oamenilor 
muncii și provocarea unei reacții ne
gative împotriva prevederilor sale. 
Or, obiectivele urmărite prin acor
durile de la Moncloa sînt strins le
gate de interesele majore ale oameni
lor muncii. Clasa muncitoare a fost 
cea care a suferit cel mai din greu 
consecințele dictaturii lui Franco. 
Tocmai de aceea este cea mai intere
sată in consolidarea și dezvoltarea 
libertății și democrației și ar fi cel 
mai mult prejudiciată dacă s-ar pro
duce o involuție politică. Iată tot 
atitea motive pentru care clasa mun
citoare este profund interesată în 
realizarea integrală a Pactului de la 
Moncloa — se aratți . in încheierea 
articolului/

(Spania), 
grupa 
Brian

Orantes
(S.U.A.);
(Suedia), 
Raul Ramirez
Tanner (S.U.A.).

doar miile de spitale și dispensare 
răspîndite în colțuri ale țării unde 
odinioară se pierea, endemic, de pe
lagră și de febră recurentă — un 
asemenea muzeu al conștiințelor ar 
arăta lumii toate acestea și încă 
ceva : că aici, în spațiul carpato-țlu- 
nărean, unde trăiește de milenii, exis
tă un popor de douăzecișiunu de mi
lioane de suflete care nu poate fi 
clintit din drumul pe care și l-a ales, 
fiindcă îl consideră drumul împlinirii 
sale istorice.

Poporul român crede în acest 
drum cu toate puterile ființei sale. 
Și îl urmează, fiindcă poartă două 
nume de glorie : , România și 
Ceaușescu.

Sub stindardele lor 
înaintăm cu inimile și 
minate de încredere și 
sub stema nepieritoare

--------------------------

desfășurate, 
cugetele lu
de speranță, 
a republicii.

BULETIN RUTIER
Recomandări — Ia siîrșit și început de an — 

al Miliției, Direcția circulație
aceea că în ziua de 31 decembrie 
1976 nu a avut loc nici un accident 
din cauza vreunui conducător auto 
aflat sub influența alcoolului. Con
statare pe care dorim s-o consem
năm ca atare și pentru zilele urmă
toare, cînd se recomandă conducă
torilor auto să nu plece la drum în 
stare de oboseală și. in nici un caz, 
sub influența alcoolului. De aseme
nea, este recomandabil să se evite 
deplasările pe distanțe lungi. Este 
bine să se folosească centura de si
guranță. în timpul conducerii auto
vehiculului, omul de la volan să 
aibă concentrată toată atenția asupra 
drumului, să nu angajeze discuții cu 
ceilalți pasageri din mașină. Parbri
zele din față și din spatele mașinii 
să fie bine curățate pe toată supra
fața, iar ștergătoarele de parbriz și 
sistemele de semnalizare să fie în 
perfectă stare de funcționare. Este 
necesar ca șefii autobazelor și gara
jelor să ia toate măsurile pentru 
adăpostirea autovehiculeloi- care nu 
vor fi utilizate în aceste zile, astfel 
îneît să se prevină orice posibilitate 
de folosire a mașinilor statului în 
alte scopuri și interese decît cele ale 
statului.

în localitățile și pe drumurile 
publice din întreaga țară, agenții 
de circulație vor fi la posturile 
lor, pentru a asigura cursivitatea și 
siguranța traficului rutier. Ei le 
urează tuturor celor de la volan : 
„Drum bun, cu bucurie și sănătate !“

de la Inspectoratul General
Statistica accidentelor rutiere co

mise in ultima zi a anului trecut și 
în primele două zile ale acestui an 
oferă constatări semnificative asupra 
modului în care trebuie să se circule 
în aceste zile — și nu numai in 
aceste zile. în cele trei zile amintite, 
din cauza > accidentelor, 7 persoane 
și-au pierdut viața și 35 au fost ră
nite. In ultima zi a anului trecut 
s-au produs mai multe accidente de- 
cit in următoarele două zile la un 
loc. Cauza principală : graba celor 
de Ia volan de a ajunge la destinație. 
Grabă care a dus Ia exces de viteză 
și derapări. De aici, recomandarea 
pentru conducătorii auto de a adapta 
permanent viteza la condițiile con
crete ale drumului, vizibilității și in
tensității traficului, astfel îneît să 
mențină permanent controlul asupra 
autovehiculului și să-1 poată opri 
oricind in deplină siguranță. O mare 
atenție se cere la curbe, poduri și 
zone impădurite, unde există, în mod 
frecvent, polei. O altă cauză care a 
generat accidente in cele trei zile a 
constituit-o depășirea neregulamen
tară, fără să se țină seama de spa
țiul necesar și de pericolul manevrei 
pe drumul alunecos. Prin urmare, 
depășirea trebuie efectuată numai 
dacă este absolut necesar și numai 
după o prealabilă asigurare, semna
lizare și aprecierea corectă a distan
țelor necesare în raport de vitezele 
cu care se circulă.

O constatare îmbucurătoare este

BUCEGI — 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Aripioară sau picior?: LIRA —
15,30; 18; 20,15, FLOREASCA —
15,30; 18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 
13.15: 15,30; 17.45; 20.
• Fair-piay: FERENTARI —15,30; 
18; 20,15.
• Al șaptelea continent: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Mama: GIULESTI — 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15, TOMIS — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic: PACEA — 15; 17.30; 20.
• Iarba verde de acasă: COTRO- 
CENI — 0; 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: 
POPULAR — 15,45; 18: 20,15.
• Aripi frinte: COSMOS — 16; 
18; 20.
« Mark polițistul: FLACĂRA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Oaspefi de seară: PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatr
• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 17; 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonic. Muzică românească. Di
rijor : Mircea Basarab. Solist : 
Valentin Gheorghiu. Dirijorul co
rului : Vasile Pântea — 20.
• Opera Română : Opera in con
cert — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala Schitu Măgureanu): 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădi-

Cîteva informații utile pentru Anul nou• •

ORARUL UNITĂȚILOR 
COMERCIALE ÎN PERIOADA 

29 DECEMBRIE 1977 —
3 IANUARIE 1978

Vineri, 30 decembrie 1977: Unită
țile de desfacere cu două schimburi 
de lucrători vor funcționa pină la 
ora 20; cele cu un schimb de lucră
tori vor funcționa dimineața după 
program normal, iar după-amiaza cu 
program prelungit — 15—21; maga
zinele de carne, legume-fructe, halele 
și piețele agroalimentare vor avea 
program continuu între orele 6—21. 
Unitățile de alimentație publică și 
cofetăriile vor funcționa după pro
gram obișnuit.

Simbăiă, 31 decembrie 1977: Toate 
unitățile comerciale, inclusiv halele 
și piețele, vor funcționa cu program 
neîntrerupt pînă la ora 17. Maga
zinele de pîine, cofetăriile, patise
riile, magazinele alimentare repre
zentative din principalele zone ale 
Capitalei — „Unic", „Comaliment", 
„Vânătorul", „Premial", Bazarul 
Obor, Magazinul universal „Victoria", 
plus alte 33 de unități, la care se 
adaugă centrele de umplere a sifoa- 
nelor și florăriile vor funcționa 
pină la ora 20. Unitățile de alimen
tație publică 
revelionul își 
ora 15 pentru 
21 pînă la 6 
unități de alimentație publică 
avea program normal.

Unitățile de prestări servicii 
funcționa vineri, 30 și simbătă, 
decembrie 1977 cu programul prelun
git, pînă la ora 21.

Duminică, 1 ianuarie 1978 : Toate 
unitățile comerciale și de prestări 
servicii vor fi închise, cu excepția 
unităților de alimentație publică și 
cofetăriilor care vor funcționa după 
programul normal al zilei de dumi
nică ; cele care au organizat reve
lionul vor funcționa de la ora 18 la 
2 noaptea; între orele 10—19 vor fi 
deschise florăriile (50 la sută din 
rețea).

Luni, 2 ianuarie 1978 : Toate uni
tățile care au program de funcțio
nare duminica vor lucra după pro
gramul zilei de duminică.

37 și str. Matei Millo 12, precum și 
ghișeul de poștă de pe peronul Gării 
de Nord vor funcționa cu program 
permanent, între orele 8 și 20. De 
asemenea, între orele 8—15 vor fi 
deschise, pentru toate activitățile 
poștale și telegrafice, oficiile nr. 10, 
12, 39, 57, 61, 63, 66, 69.

unde se organizează 
întrerup activitatea la 

a o relua de la ora 
dimineața. Celelalte 

vor

vor
31

UNITĂȚILE P.T.T.R.
în zilele lucrătoare premergătoare 

Anului nou, toate oficiile poștale de 
prezentare din Capitală funcționează 
cu orarul prelungit cu o oră (pînă la 
ora 21).

în zilele de 1 și 2 ianuarie Oficiul 
P.T.T.R. București 1, Calea Victoriei

PRESTĂRI DE SERVICII
Reparații televizoare : Dispeceratul 

cooperativei Radio-Progres din str. Sf. 
Gheorghe Nou nr. 23, tel. 13 42 77 va 
asigura intervenții pe teren după ur
mătorul program : 1.1.1978 orele
14—20, 2.1.1978 orele 9—20.

Reparații radio, magnetofoane, ca
setofoane : în ziua de 2 ianuarie 1978 
între orele 10—18 ; unitatea nr. 19 
Calea Plevnei nr. 13, tel. 15 30 37 a- 
sigură reparații pentru casetofoane, 
magnetofoane, picupuri ; unitatea nr.
42 str. Smîrdan hr. 30, tel. 15 93 41 
asigură reparații pentru aparate ra
dio. casetofoane, magnetofoane.

Reparații aiito-mecanică, electrici
tate, spălat-gresat : în ziua de 1.1.1978 
orele 8—13 : Unitatea nr. 10 str. Ni
colae Sebe nr. 2 (B-dul Sălăjan) tel.
43 35 96 ; în ziua de 2.1.1978 orele 
8—13 : Unitatea nr. 8 B-dul Aerogă
rii nr. 38 — Băneasa, tel. 3316 21. 
Pentru tractarea autoturismelor ră
mase în pană cetățenii se pot adre
sa în zilele de 1 și 2 ianuarie 1978 
la dispeceratul cooperativei „Auto- 
mecanica" din str. Olteni nr. 36 tel. 
20 32 35 care va funcționa între orele 
8—21.

Instalații de încălzire centrală, sa
nitare, electrice și gaze : in zilele de 
1 și 2 ianuarie 1978 — orele 7—17. 
Dispeceratul cooperativei Instalatorul 
din str. Traian nr. 156 tel. 216513 
va funcționa în trei schimburi asi- 
gurînd intervenții pentru defecțiuni 
ivite la instalațiile de încălzire, sa
nitare și electrice.

Obiecte electrocasnice și de uz cas
nic: în zilele de 1 și 2 ianuarie 1978 
orele 8—22 : dispeceratul cooperativei 
„Metalocasnica", din str. Cuza Vodă 
nr. 152 tel. 41 33 85 și 41 27 34, va a- 
sigura intervenții pentru defecțiuni 
la frigidere, aragaze, mașini de în
călzit cu combustibil lichid și deblo
cări uși.

Centrul de informare al cooperației 
meșteșugărești va funcționa în aces
te zile la telefon 14 00 25 și 13 58 84 
după următorul program : în ziua de
1.1.1978 între orele 6—13 ; iar in
2.1.1978 orele 6—20.

rele 8—20 vor fi asigurate prin gar
dă suplimentară cu medic in urmă
toarele unități sanitare : Policlinica 
Spitalului Dr. I. Cantacuzino din șos. 
Colentina, nr. 58 ; Centrul stomato
logic Avrig, str. Avrig nr. 9—19; Cen
trul stomatologic Baba Novac, str. 
Baba Novac nr. 2 ; Policlinica Dr. 
Gh. Marinescu, șos. Berceni nr. 10 ; 
Centrul stomatologic Victoria, Calea 
Victoriei nr. 1—3 ; Centrul stomatolo
gic Policlinica Pajura.

Programul asigurării asistenței de 
urgență este afișat m toate unitățile 
sanitare cu indicarea adreselor și nu
mărului de telefon la care poate a- 
pela populația.

PROGRAMUL FARMACIILOR
Vor fi deschise in permanență, ziua 

și noaptea, farmaciile cu orar iu 
3 schimburi : nr. 2, Bd. Leontin Să
lăjan, Complex Corn. A. 14 ; nr. 5, 
Bd. General Magheru nr. 18 ; nr. 9, 
Șos. Ștefan cel Mare nr. 1—7 ; nr. 18 
Bd. 1848 nr. 5 ; nr. 26, Șos. Colenti
na nr. 1 Bloc 34 ; nr. 46 Șos. Mihai 
Bravu nr. 274 ; nr. 50 complex com. 1 
— Ansamblul „Berceni-Sud“ ; nr. 53 
Str. Bâiceni nr. 1 (Drumul Taberei); 
nr. 69 Bd. 1 Mai nr. 343 ; nr. 70 Ca
lea Rahovei nr. 399 ; nr. 93 Șos. Giu- 
lești nr. 123 ; Punctul farmaceutic 
nr. 12 de pe peronul Gării de Nord.

In zilele de 1 și 2 ianuarie 1978 
între orele 7,30—20,30 vor funcționa 
toate farmaciile din Capitală cu ex
cepția unităților următoare : farma
ciile nr. : 7; 28; 31; 42; 47; 80; 82; 
96; 104; 105; 107; 112; 113; 114; 115; 
116 și 124.

na Icoanei) : Tineri căsătorit! 
caută cameră —- 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranții —19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Maghe
ru) : întoarcerea fiului risipitor — 
19,30; (sala Studio): Conversație 
despre dl. von Goethe — 19.
• Teatrul Ciulești : Hotel „Zodia 
gemenilor4* — 15; 19,30, (la Circul 
de stat) : Scufița roșie — 11.
• Teatrul evreiesc de sțat : De 
la om la om — 18.
$ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19,30 (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
» Ansamblul " " ~
română" :
19,30.
• Teatrul 
in țara 
- 18.
a Teatrul ... 
toria) : Punguța cu doi bani —10.
n Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 10; 19,30.

artistic „Rapsodia
Bucuroși de oaspeți —

„Ion Creangă" : Alice 
minunilor (premieră)

„Țăndărică" (sala Vlc-

ASISTENȚA MEDICALA
în zilele de 1 și 2 ianuarie 1978, 

serviciile de gardă ale spitalelor de 
adulți și copii funcționează perma
nent, la orice oră din zi și din noap
te, pentru rezolvarea tuturor solici
tărilor de asistență ambulatorie ale 
populației. Policlinicile teritoriale 
principale de sector pentru adulți 
și copii vor asigura în tot cursul zi
lei și nopții, gardă pentru consulta
ții pe profil de boli interne și pedia
trie. Serviciile de asistență la domi
ciliu pentru adulți și copii vor func
ționa în această perioadă permanent, 
atît ziua, cit și noaptea.

Stația de salvare a municipiului 
București asigură în această perioa
dă toate turele de lucru cu efecti
vele complete.

Serviciul de gardă unic pe munici
piul București pentru oftalmologie va 
funcționa la Spitalul clinic de oftal
mologie (Piața Cosmonauților nr. 1), 
iar pentru stomatologie la Centrul 
stomatologic al sectorului 7 dip 
str. Știrbei Vodă nr. 132. Urgențele 
O.R.L. din sectoarele 1, 2, 3 și 7, vor 
fi rezolvate de clinica O.R.L. Colțea, 
iar cele din sectoarele 4, 5, 6 și 8 la 
Centrul de fonoaudiologie Panduri.

Urgențele stomatologice între o-

TRANSPORTUL IN COMUN
în după-amiaza și seara zilei de 31 

decembrie, vehiculele transportului 
in comun vor circula după progra
mul normal în zilele de lucru. Se 
va suplimenta cu 20 la sută parcul 
de vehicule de transport în comun 
care este programat să circule pină 
în jurul orei 24.00 și cu circa 30 
la sută numărul autobuzelor de 
noapte. întreg parcul de taximetre 
va fi in circulație in după-amiaza zi
lei de 31 decembrie și în noaptea de 
revelion, fiind repartizat pe sta
țiile specializate în funcție de ce
rere. Se va avea în vedere suplimen
tarea numărului de taximetre din 
stațiile Piața Scînteii, Gara” de Nord, 
in cartierele de locuințe, precum și 
la restaurantele și casele de cultură 
care organizează revelionul. Parcul 
de taxifurgonete va funcționa nor
mal, iar cel de taxicamioane va lu
cra conform comenzilor primite din 
partea beneficiarilor.

Pentru asigurarea transportului 
participanților la revelionul organi
zat la Pavilionul expozițional Piața 
Scînteii în seara zilei de 31 decem
brie. se asigură autobuze pe linia 31 
„specială" între podul Mărășești și 
Piața Scînteii, ce vor circula între 
orele 20,00—24,00, cu oprire in toate 
stațiile pe parcurs și se suplimen
tează numărul de vehiculă pe toate 
traseele care converg spre Piața 
Scînteii și in mod special pe liniile 
3 N„ 3 S„ 4 de tramvaie, 81, 82 de 
troleibuze și 31 și 31 R și 105 de au
tobuze. De asemenea se majorează 
numărul de autobuze pe linia „A" 
de noapte (Piața 1848 — Aeroportul 
Băneasa) și se repartizează un nu
măr corespunzător de taximetre pen
tru această zonă. Linia de maxi-taxi 
pe traseul Drumul Taberei—Piața 
Rosetti va funcționa cu parcul inte
gral pină la ora 24.00.

în zilele de 1 și 2 ianuarie 1978 
parcul de transport în comun va 
funcționa după program de sărbă
toare, iar parcul de taximetre va lu
cra normal.
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Se extind si se consolidează
9

structurile partidului oamenilor muncii■ ■

Un document al C.C. al FRELIMO

LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII NAȚIONALE 
A R. S. VIETNAM

Primul ministru Fam Van Dong despre sarcinile prioritare 
ale economiei

MAPUTO 28 (Agerpres). — La 
Maputo a fost dat publicității un do
cument al C.C. al Frontului de Eli
berare din Mozambic (FRELIMO) 
in care se arată că de la cel de-al 
III-lea Congres al partidului, din 
februarie, au fost create organizații 
de partid la nivelul provinciilor și 
au fost primiți in rindurile partidu
lui mii de noi membri, relatează 
agenția mozambicană de presă A.I.M. 
Documentul relevă, în continuare, 
necesitatea desfășurării unei ample 
acțiuni în perioada 3 februarie, cînd 
se aniversează „Ziua eroilor", și 2.5 
septembrie — „Ziua forțelor popu
lare și revoluționare mozambicane" 
— pentru crearea de organizații de 
bază ale partidului și pentru primi
rea a zeci de mii de noi membri 
partidului. Cei ce vor fi admiși 
partid vor trebui să fie oameni 
muncii care au arătat, în practică,

ai 
în 
ai 
că

sînt atașați cauzei partidului, țării, 
poporului și socialismului și trăiesc 
in exclusivitate din propria lor mun
că. Selecția se va face din rindurile 
celor mai buni muncitori, țărani, sol
dați, intelectuali revoluționari și alte 
categorii de oameni ai muncii, 
arată in document. Toți membrii 
partid vor trebui să se bucure 
deplina încredere a poporului și, 
acest scop, candidaturile vor fi dis
cutate și 
populare 
muncesc 
partid,

A fost 
în frunte 
Machel, care va conduce procesul de 
selectare a noilor membri de partid 
și de creare a organizațiilor de bază 
ale FRELIMO, menționează docu
mentul.

se 
de 
de 
în

examinate de către masele 
in locurile unde trăiesc și 
cei care solicită intrarea în

creată o comisie de partid, 
cu președintele Samora

întărirea controlului de stat în economie

HANOI 28 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în ședința plenară a Adu
nării Naționale a R. S. Vietnam, pri
mul ministru Fam Van Dong a ana
lizat succesele de ansamblu și difi
cultățile imediate prin care trece 
economia vietnameză, formulînd o 
serie de principii esențiale de orga
nizare și conducere in vederea asi
gurării îndeplinirii planului de stat 
— transmite agenția V.N.A. El a 
subliniat necesitatea valorificării la

maximum a întregului potențial al 
economiei naționale — în primul 
rind a resurselor abundente de forță 
de muncă — a bogățiilor naturale, ca 
și a bazei tehnico-materiale existen
te, pentru depășirea indicilor planu
lui de stat pe anul 1978.

Lucrările sesiunii Adunării Națio
nale au luat sfirșit. Deputății au 
aprobat direcțiile principale ale pla
nului de stat pe 1976—1980. precum 
și planul și bugetul pe anul viitor.

Republicii

Dezvoltarea relațiilor

TUNIS. — Asociația de priete
nie Tunisia-România a organi
zat la Tunis o intilnire la care 
au participat Tijani Makni, mem
bru al Biroului Politic al Parti
dului Socialist De sturion, pre
cum și secretarul general al 
M.A.E. tunisian, deputați in 
Adunarea Națională, oameni de 
afaceri, ziariști. Au fost pre- 
zenți șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Tunis.

unor instituții centrale, rectorul 
Universității din capitala țării 
și rectorul Institutului economic, 
oameni de cultură și artă, pre
cum și șefi de misiuni diplo
matice acreditați la Rangoon.

VIENTIANE 28 (Agerpres). — 
Kaysonq Phomvihane, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, prim-ministru 
al Republicii Democrate Populare 
Laos, a primit pe Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Vietnam, viceprim-ministru al gu
vernului și ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Viet
nam, care întreprinde o vizită în

R.D.P. Laos. Oaspetele vietnamez a 
fost primit, de asemenea, de Sufa- 
nuvong, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, președintele Repu
blicii Democrate Populare

Cu acest prilej a fost 
solidaritatea militantă a 
țări șj dorința comună de 
și consolida în continuare 
cooperarea dintre ele.

Laos, 
reafirmată 
celor două 
a dezvolta 
relațiile și

RANGOON. — In capitala 
Birmaniei a fost inaugurată o 
expoziție pe tema luptei po
porului român pentru unitate 
națională și independentă, o- 
glindită in artele plastice, și o 
expoziție de carte românească.

Au participat reprezentanți ai

KHARTUM. — Ambasadorul 
român in Sudan, Florian Stoica, 
a remis directorului general al 
Sălii “ 
cărți 
nate 
trală

Prieteniei o colecție de 
și discuri românești, do- 
de către Biblioteca Cen- 
de Stat.

MONROVIA. — La Ministerul 
Informațiilor, Afacerilor Cultu
rale și Turismului din Monrovia 
s-.a deschis o expoziție de afișe 
și broșuri turistice românești.

DE PRETUTINDENI
• SIMPLE ILUZII. Un 

număr din ce in ce mai mare 
de coloniști albi' din Rhodesia, 
presimțind sfirșitul inevitabil, 
iși fac în grabă bagajele. Pen
tru vilele și vastele domenii pe 
care aceștia sînt dispuși să. le 
vindă ieftin, ca să lichideze to
tul cit mai rqpede, se prezintă 
un gen aparte de cumpărători. 
Este vorba în principal de mer
cenari, in general membri ai 
diferitelor organizații de extre
mă dreaptă, veniți să „salve
ze" regimul lui Ian Smith. Nu
mai că, după cum remarcă pe 
bună dreptate ziarul „Voix 
Ouvriăre" care reproduce ă- 
ceastă știre, dacă aventurierii 
amatori de chilipiruri își închi
puie că vor păstra mult timp 
proaspetele lor achiziții riscă să 
sufere — și aceasta cit mai cu- 
rind — o cruntă deziluzie.

Activitatea întreprinderilor care 
prezintă o importanță majoră pen
tru economia națională urmează să 
treacă sub controlul direct al guver
nului, a anunțat ministrul dezvoltă
rii și planificării economice, Marce
lino dos Santos. El a menționat că 
firmelor particulare li se va permite 
să opereze în Mozambic atit timp 
cit ele servesc interesele naționale și 
își desfășoară activitatea conform 
obiectivelor anunțate de guvern. 
Marcelino dos Santos a precizat că

a-guvernul va controla activitatea 
cestor firme și, în principal, a ace
lora care prezintă o importanță stra
tegică în procesul dezvoltării econo
mice. „Conducem întreprinderile de 
stat, sprijinim sectorul cooperatist și 
controlăm sectorul particular" — a 
subliniat ministrul mozambican. El a 
arătat că guvernul va controla, de 
asemenea, producția, transportul și 
comercializarea produselor conside
rate de importanță vitală, cum sînt 
zahărul, orezul, bumbacul și cimen
tul.

UN STUDIU AL O. E. C D. RELEVĂ

mici principalele victime
ale crizei economice

(Agerpres). — Șomajul 
se agraveze în majori- 
mici membre ale Orga-

Preocupări social-economice
în țările în curs de dezvoltare

tare stabile. Numai după realizarea 
acestor obiective Soares va putea fi 
numit oficial în funcția de prim- 
ministru.

PARIS 28 
ar putea să 
tatea țărilor ___  _______
nizației pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.) și să afec
teze aproximativ cinci la sută din 
populația activă în cel de-al doilea 
semestru al anului viitor, fată de 4.5 
la sută în acest an. Aceasta este 
concluzia unui studiu al O.E.C.D. 
publicat la Paris.

Totodată, studiul subliniază că si
tuația din aceste țări a evoluat mult 
mai defavorabil decît în statele mari 
ale O.E.C.D., atit în ce privește rata 
dezvoltării economice, rata inflației, 
cit și nivelul deficitelor înregistrate 
de balanțele comerciale. Documentul 
consideră că numai Irlanda și Olanda

vor reuși să imprime un nou curs 
politicii lor economice, în sensul unei 
rate mai mari de dezvoltare. Volu
mul investițiilor fixat pe ansamblu) 
acestor țări riscă să rămînă, practic, 
la un nivel staționar, 
creșterea investițiilor 
de 1,5 la sută.

Prețurile bunurilor 
cunoaște o creștere apreciabilă, mai 
ales ca urmare a recentei creșteri a 
impozitelor indirecte. Rata inflației 
pe ansamblul țărilor mici din 
O.E.C.D. va fi în 1978 de 10.5 la sută. 
Dacă se exceptează Belgia. Olanda, 
Luxemburg. Elveția și Norvegia, de
ficitul cumulat al balanțelor de plăți 
curente ale țărilor mici va fi de 18 
miliarde dolari, față de 20 miliarde 
dolari în acest an.

după ce in 1977 
nu a fost decît

de consum vor

Măsuri pentru creșterea venitului
național in Volta Superioară

agențiile de presă transmit:
portugheză s-a declanșat 

cu demisia 
Soares, ca 
Parlament, 

cerut de

Soares cu

Mario Soares însărcinat să angajeze consultări cu liderii 
celorlalte formațiuni parlamentare

LISABONA — 28. Președintele
Portugaliei, Ramalho Eanes, l-a nu
miți miercuri pe Mario Soares, se
cretar general al Partidului Socialist, 
să formeze un nou guvern. Au fost 
necesare aproximativ trei săptămîni 
de consultări pentru desemnarea 
unei personalități care să angajeze 
convorbiri cu liderii celorlalte parti
de reprezentate în Parlament, în 
vederea găsirii unei noi formule gu
vernamentale.

După cum se știe, criza guverna
mentală
la 8 decembrie, odată 
primului ministru, Mario 
urmare a respingerii, în 
a , votului de încredere 
guvern.

Desemnarea lui Mario
formarea noului guvern nu semnifi
că soluționarea definitivă a crizei 
guvernamentale portugheze, aprecia
ză observatorii politici din Lisabona. 
După cum a declarat Mario Soares, 
el nu a fost numit de șeful statului 
în funcția de pfimTministru, ci a fost 
desemnat pentru a negocia cu liderii 
celorlalte partide formarea unui nou 
guvern. în această calitate, Soares 
va începe imediat consultările con
sacrate ajungerii la o înțelegere cu 
celelalte formațiuni politice, care să 
permită elaborarea unui program de 
guvemămînt și formarea unei echipe 
ministeriale susceptibile de a întruni 
sprijinul unei majorități parlamen-

Vizita lui Yasser Arafat 
la Belgrad. Agentia Taniug in
formează că președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, l-a primit 
pe Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat 
în vizită în Iugoslavia. Totodată, 
Yasser Arafat a avut convorbiri cu 
Stane Dolanț, secretar al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., și cu Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I. Agenția Taniug 
precizează că a fost examinată si
tuația din Orientul Mijlociu și a 
fost exprimată poziția celor două 
părți cu privire la o soluție cuprin
zătoare și trainică a crizei din zonă.

Convorbiri egipteano— 
vest-germane. La Cairo au în* 
ceput convorbirile oficiale între pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat,

MAREA BRITANIE

Vacanță parlamentară
intr-o perspectivă mai optimistă

La încheierea sesiunii de toamnă a 
Camerei Comunelor și Camerei Lor
zilor, cei mai mulți comentatori lon
donezi sînt de părere că ea a prile
juit „cel mai optimist final parlamen
tar din ultimii patru ani și jumătate" 
(„Daily Mirror"), ceea ce s-ar datora 
„progreselor realizate pe calea spre 
redresarea economiei britanice" („In
ternational Herald Tribune").

Tonalitățile optimiste ale presei se 
bazează pe considerentul că dacă 
anul 1978 — după cum scrie ziarul 
..Guardian" — nu promite nimic bun 
țărilor vest-europene de dincolo de 
Canalul Minecii, în schimb conjunc
tura Marii Britanii ar fi pășit într-o 
„nouă faza", ca urmare a faptului că 
vistieria țării a început să beneficieze 
de veniturile obținute prin exploa
tarea petrolului și gazelor din 
Nordului.

Situația formează obiectul 
analize, bilanțuri, concluzii, 
radical diferită de aceea din 
Cu un an in urmă, tot în momentul 
cind parlamentul britanic intra în 
vacanța de iarnă, rata inflației era 
de peste 20 la sută și balanța de plăți 
înregistra un deficit record de 3 628 
milioane lire. Or. cum stau lucrurile 
acum ? In noiembrie 1977 — potrivit 
relatărilor cotidianului „Times" -- 
preturile s-au majorat doar cu 0.25 
la sută (pentru septembrie, octom
brie și noiembrie creșterea a fost de 
1.5 la sută, ritmul anual fiind de 6 
la sută), iar balanța de plăți se va 
solda cu un surplus de 5 431 milioane 
lire. Față de aceasta, primul minis
tru James Callaghan aprecia că 
„avem toate condițiile să realizăm 
ritmul de dezvoltare cel mai ridicat 
în rindul țărilor occidentale".

îmbunătățirea conjuncturii econo
mice are ca repercusiuni, pe plan 
politic, o oarecare consolidare a po
ziției guvernului laburist, iar spe
ranța manifestată cu puține luni în 
urmă de opoziția conservatoare, de a 
se ajunge la un scrutin anticipat, 
apare ca fiind tot mai nerealistă.

Cu toate acestea, în centrul preocu
părilor cabinetului continuă să 
râmină. potrivit afirmațiilor premie
rului Callaghan, problema șomajului 
și a inflației. Guvernul consideră că, 
prin aplicarea programului de redre
sare economică, se vor crea noi locuri 
de muncă, permițind absorbirea par
țială a șomajului și reducerea ratei 
inflației. De pe acum se semnalează 
o tendință de creștere a investițiilor 
in industrie (după mai bine de trei 
ani de „înghețare").

în cadrul eforturilor guvernului de 
redresare economică un loc deosebit 
ocupă programul pe zece ani in ve
derea economisirii energiei, program

Marea

unor 
fiind 

trecut.

care prevede, între altele, ample 
acțiuni de izolare termică a clădirilor, 
reglementări în domeniul stabilirii 
plafoanelor de încălzire a locuințelor, 
oficiilor și instituțiilor publice și reco
mandări destinate constructorilor de 
automobile de a-și îndrepta atenția 
spre modele cu consumuri mici de 
combustibil — prin toate acestea 
urmărindu-se economisirea a 10 mili
oane tone petrol pe an. Este semni
ficativ că acest program de economi
sire a energiei are Ioc tocmai într-o 
perioadă cînd din Marea Nordului se 
proiectează să se extragă anual (in- 
cepînd cu 1980) în jur de 100 milioane 
tone petrol și zeci de miliarde mc 
gaze naturale.

Așa cum sublinia un comentator 
londonez, ameliorarea situației eco
nomiei oferă guvernului britanic po
sibilitatea să formuleze și să promo
veze in exterior o politică mai acti
vă. în acest context, se menționează 
că din dezbaterile celor două Camere 
ale parlamentului, ca și din decla
rațiile unor membri ai guvernului, a 
rezultat interesul sporit al Marii Bri
tanii față de adîncirea procesului de 
destindere, securitate și cooperare în 
Europa. Revelatoare au fost și dezba
terile din cele două Camere în legă
tură cu alegerile directe pentru parla
mentul (vest-) european ;ele au arătat 
că dacă in ceea ce privește modali
tatea concretă de desfășurare a scru
tinului părerile sînt împărțite, opinia 
publică britanică se dovedește 
unanimă în problema apărării inde
pendenței și suveranității țării față 
de tendințele de a accentua caracte
rul „supranational" al organismelor 
Pieței comune. „Piața comună — a 
spus șeful guvernului britanic — va 
progresa mult mai rapid dacă vor fi 
respectate drepturile guvernelor și 
ale parlamentelor naționale". La rin
dul său, ministrul de externe David 
Owen a declarat : „Guvernul britanic 
are in vedere introducerea unei noi 
clauze in legea privind alegerile 
directe in parlamentul (vest-) euro
pean, pentru a se preciza cu claritate 
că parlamentul britanic nu-și va 
pierde nici unul din elementele suve
ranității in situația creată". Presa 
remarcă totodată declarația făcută de 
liderul partidului conservator, Marga
ret Thatcher, care a arătat că in ceea 
ce privește problema apărării suvera
nității britanice, un eventual guvern 
conservator va promova aceeași poli
tică națională ca și actualul cabinet 
laburist. Apare astfel limpede, para
lel cu ameliorarea pozițiilor econo
mice, convergenta de opinii pe plan 
politic in ce privește afirmarea inte
reselor naționale britanice.

N. PLOPEANU

st cancelarul R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, aflat în vizită oficială in 
capitala egipteană. Anterior. Helmut 
Schmidt a avut o întrevedere cu pri
mul ministru egiptean, Mamdouh Sa
lem.

Primul ministru iorda
nian în Siria. P^Ședintele Si
riei, Hafez Al-Assad, l-a primit pe 
Mudar Badran, primul ministru al 
Iordaniei, sosit într-o scurtă vizită 
la Damasc, s-a anunțat în capitala 
Siriană. După cum a precizat un pur
tător de cuvînt sirian, au fost exa
minate ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Apropiat.

Intilnire Nyerere-Brnndt. 
Președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere, l-a primit pe Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania, care efectuează 
vizite într-o serie de state africane.

Au fost examinate probleme privind 
situația din Africa australă.

In interesul unității for
țelor de stînga. Intr un docu- 
ment dat publicității la Caracas, Co
misia Executivă a Mișcării pentru 
Socialism (M.A.S.) din Venezuela a 
propus partidelor de stingă din țară, 
care și-au anunțat participarea la 
scrutinul prezidențial, să se întru
nească pentru a analiza probleme de 
interes comun privind „identificarea 
de procedee și mecanisme care să 
permită îmbunătățirea raporturilor 
dintre ele", ca și „posibilitățile de 
adoptare a unei poziții comune în 
ceea ce privește problemele care a- 
fectează masele largi populare ve- 
nezuelene".

5
Pentru a doua oară 

în decurs de 12 ani 
de cînd militarii dețin 
puterea în Volta Su
perioară se fac pregă
tiri pentru 
activității 
politice 
rea unui 
avînd ca 
asigure 
intr-un ritm mai viu, 
a operei de înlăturare 
a subdezvoltării. de 
înaintare pe o cale 
nouă. Prima tentativă 
din perioada 
1974 a eșuat 
neînțelegerilor 
conducătorii 
lor existente în elabo
rarea unui program 
politic național.

Moștenind o 
ție economică preca
ră ca urmare 
minației coloniale, ca
racterizată prin lipsa 
oricărei industrii, în 
condițiile în care 95 
la sută din populație 
este ocupată într-o 
agricultură practicată 
după metode arhaice, 
Volta Superioară se 
numără printre țările 
cu venitul pe locuitor 
cel mai scăzut. Lipsa 
în primii ani de după

reluarea 
partidelor 

și constitui- 
guvern civil, 

menire să 
desfășurarea,

1970— 
datorită 

dintre 
partide-

situa-

a do-

S. U. A.

Audieri privind activitățile
C. I. A.

Solidaritate cu poporul 
namibian. Henrxk
președintele Consiliului
R.P. Polone, l-a primit pe Sam Nu- 
joma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), care se află într-o vi
zită la Varșovia. Convorbirea s-a 
referit la unele probleme ale luptei 
de eliberare națională și contra ra
sismului în Africa australă.

Jablonski, 
de Stat al

proclamarea indepen
dentei a progreselor 
așteptate de popor a 
dat naștere unor fră- 
mîntări politice, i 
di cățele cerînd. în 
ceste 
nouă 
tării.

sin- 
a- 
o 
a 

a- 
de 
de

împrejurări, 
conducere 

Răspunzînd 
pelului, un grup 
militari conduși 
actualul președinte 
S. Lamizana a preluat 
puterea, procedind la 
întocmirea și 
tuirea unor 
de dezvoltare 
mico-socială, de ame
liorare a condițiilor 
de trai ale poporului, 

în cadrul primului 
program de dezvolta
re (1967—1970) s-au 
depus eforturi pen
tru crearea unor o- 
biective industriale, 
pentru înființarea de 
noi locuri de muncă, 
pentru dezvoltarea in
frastructurii (drumuri, 
căi de comunicație) 
etc. Aceste 
succese au fost 
consolidate pe 
cursul 
plan de 
(1972—1976). 
nul trecut 
struit șase

înfăp- 
planuri 
econo-

prime 
apoi 
par- 

următorului 
dezvoltare 
Numai a- 
s-au con- 
noi între-

prinderi prelucrătoare 
cu scopul de a reduce 
importurile. Exploră
rile au dus la desco
perirea unor zăcămin
te de fosfați în care 
se pun mari speranțe.

Pe plan politic, in 
vederea transmiterii 
puterii către un gu
vern civil, a fost ela
borată o nouă Consti
tuție, aprobată prin- 
tr-un referendum la 
sfirșitul lunii noiem
brie. Constituția sta
bilește numărul parti
delor la trei, alegeri
le urmînd să aibă 
loc după regrupările 
politice decurgînd din 
această prevedere. în 
momentul de față, așa 
cum arată săptămîna- 
lul „Jeune Afrique", 
în tară se desfășoară 
o vie activitate avînd 
ca scop 
opțiunilor 
vederea 
procesului 
economice,
această cale 
lui național, 
fundamental 
gului popor.

cristalizarea 
politice, în 

accelerării 
dezvoltării 

creșterii pe 
a venitu- 

obiectiv 
al între-

A. BUMBAC

Proiecte hidroenergetice
in bazinul La Plata

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
După currț s-a anunțat, în subcomi
sia Camerei Reprezentanților pentru 
supravegherea activității organelor 
americane de informații au început 
audierile în problema folosirii ilegale 
de către Agenția Centrală de Inves
tigații (C.I.A.) și alte organe de in
formații ale S.U.A. a mijloacelor de 
informare in masă din Statele Uni
te și din străinătate pentru activități 
ilicite, de spionaj.

Primul martor important audiat de 
subcomisie a fost William Colby, 
care a deținut funcția de director al 
C.I.A. în perioada Administrației 
Ford. în declarațiile sale, Colby a 
recunoscut că Agenția Centrală de 
Investigații a folosit serviciile unor 
ziariști americani și străini, precum • 
și ale unor organe de presă în cadrul 
unor campanii propagandistice pen
tru influențarea unor evoluții politi
ce în diferite țări ale lumii. între al
tele, Colby a arătat că C.I.A. a utili
zat o serie de ziariști și mijloace de 
informare în masă pentru vehicula
rea în Europa a unor materiale de 
presă de dezinformare, cu caracter 
anticomunist, în anii ’50 și ’60.

Zonă de pescuit a R.D.G. 
în Marea Baltică. Ghemui 
Republicii Democrate Germane a 
hotărît să instituie, cu începere de 
la 1 ianuarie 1978, o zonă de pescuit 
în Marea. Baltică, informează agen
ția A.D.N.; Potrivit dispoziției guver
namentale, pescadOarele altor state 
vor putea pescui în această zonă nu
mai in baza unor acorduri încheia
te cu R.D. Germană, în conformi
tate cu normele dreptului internațio
nal.

Bugetul Iugoslaviei 
anul viitor, aprobat de Adunarea 
R.S.F.I., se cifrează la 80 miliarde 
748 milioane dinari.

Cea de-a IX-a Con
ferință a miniștrilor de 
externe din țările la- 
tino-americane adia
cente bazinului La 
Plata, care a avut loc 
la Asuncion, a repus 
în discuție o serie de 
proiecte de cooperare 
în domeniul hidroe
nergetic și al transpor
turilor între țările din 
zonă.

Considerată una din
tre cele mai bogate .re
giuni din emisfera su
dică, bazinul La Plata 
deține un uriaș poten
țial hidroenergetic, a 
cărui valorificare a de
venit. la ora actuală, 
un obiectiv prioritar 
pentru țările adiacen
te. în această zonă se 
află, de altfel, plasate 
cele mai importante o- 
biective hidroenerge
tice ale țărilor în cau
ză. Este vorba de hi
drocentrala Itaipu, de 
pe fluviul Parana, în 
care principala intere

sată este Brazilia, de 
hidrocentrala Corpus, 
plasată pe același flu
viu, la cîteva zeci de 
kilometri mal la 
proiect in care 
principal revine 
gentinei, precum 
alte proiecte, realizate 
în comun de Argenti
na și Uruguay (Salto 
Grande, pe fluviul U- 
ruguay), de Brazilia și 
Uruguay etc.

Itaipu (12 000 000 kW) 
și Corpus (6 700 MW) 
sînt obiectivele cele 
mai mari, iar realiza
rea lor îmbracă nu nu
mai aspecte de ordin 
tehnic, energetic, 
economico-social. 
măsura aplicării 
iectelor, regiunile 
pective, altădată 
populate, înregistrează 
o adevărată „explozie 
demografică". ~ 
lația localității brazi
liene Foz de Iguaqu, 
de pildă, aflată în a- 
propierea locului un-

sud, 
rolul 
Ar

și de

ci și 
Pe 

pro- 
res- 
ne-

Popu-

de se ridică barajul 
centralei de la Itaipu, 
a crescut, în cîțiva 
ani, de la 20 000 la 
70 000 de locuitori. Se 
estimează, de altfel, că 
pînă la sfîrșitul seco
lului populația zonei 
braziliene a bazinului 
La Plata va atinge 40 
de milioane. Programe 
inițiate de către-guver
nele de la Buenos Ai
res și Montevideo au 
in vedere, de aseme
nea, popularea proprii
lor regiuni ce fac parte 
din bazinul La Plata.

Amplificarea contac
telor, a negocierilor la 
diferite niveluri — 
sînt de părere obser
vatorii din zonă — 
constituie un pas îna
inte în eforturile ță
rilor din bazinul La 
Plata pentru valorifi
carea, prin cooperare, 
a bogatelor resurse de 
care dispun.

V. PAUNESCU

JAPONIA Evoluții pe scena politică

MAF1A ITALIANĂ 
SE „SPECIALIZEAZĂ" 

ÎNTR-O NOUĂ AFACERE : 

Specula cu apă
ROMA 28 (Agerpres). — Sudul 

Italiei și, mai ales, Sicilia sint 
afectate de secetă, care a creat 
la Palermo, potrivit aprecierii 
unei oficialități locale, o situație 
„dramatică" in ce privește apro
vizionarea cu apă a locuitorilor.

Cotidianul „Corriere della 
Sera" scrie că situația gravă de 
la Palermo se datorează in pri
mul find Ma fiei, ai cărei mem
bri vind acum apă din puțuri 
particulare la prețuri extrem de 
ridicate.

„Corriere della_ Sera" relevă, 
de asemenea, că in unele car
tiere lipsa de apă 
locuitorii organizind 
acțiuni de protest, 
tanți ai cetățenilor au cerut au
torităților municipale să explice 
de ce rezervorul construit in 
apropiere nu a fost conectat la 
rețeaua de apă a orașului vre
me de șase ani. Rezervorul in 
cauză are o capacitate de 28 
milioane metri cubi de apă, dar 
conducta spre oraș nu a fost 
încă terminată din cauza „unei 
serii de evenimente aparent 
nevinovate", scrie cotidianul 
italian.

este acuta, 
mai multe 
Reprezen-

sub incidența realităților economice
pus, de altfel, in evidență destul de 
clar instabilitatea pozițiilor partidu
lui ............... ' ' _
mint, rezistența crescîndă a 
țelor de opoziție intr-un șir 
importante probleme, cum ar fi 
referitoare la încercarea de a se 
o ieșire din actualele dificultăți 
getare pe calea reducerii nivelului 
de viață al oamenilor muncii.

Dar la rațiunile de ordin intern, în 
special economice, care au determi
nat remanierea cabinetului, se adau
gă și motive de ordin extern. Este 
vorba, în principal, de deteriorarea 
crescîndă a relațiilor economice ale 
Japoniei cu partenerii săi occidentali : 
S.U.A. și Piața comună. Așa cum este 
știut, în ultimele săptămîni au fost 
înregistrate noi momente critice în 
raporturile comerciale nipopo-ameri- 
cane. Statele Unite continuă să 
susțină că reducerea activului ja
ponez în balanța comercială re
prezintă o necesitate de prim 
ordin pentru stabilizarea relațiilor 
economice bilaterale și, în acest con
text, reproșează Japoniei că nu 
si-a respectat angajamentele asu
mate la reuniunea la nivel înalt de 
la Londra din luna mai. Pe acest 
fundal, știrea potrivit căreia recent 
s-a constatat că excedentul comer
țului nipon cu S.U.A., pe primele 
nouă luni ale acestui an, s-a ridicat 
la 5.8 miliarde de dolari a fost de 
natură să înăsprească atmosfera ne
gocierilor, aflate și ele în impas. 
Presa japoneză a vorbit despre un 
adevărat „război economic", în timp 
ce ziarele din Europa occidentală au 
calificat recentele scăderi deliberate 
ale valorii dolarului și reevaluarea

Ultimele evoluții de pe scena poli
tică niponă au fost marcate de în
cheierea Congresului Partidului So
cialist Japonez — cea mai mare for
mație politică din opoziție — și de 
remanierea, în urma căreia premie
rul Takeo Fukuda a creat un așa- 
numit „cabinet de criză", înlocuind 
18 din cei 20 de membri ai guver
nului.

Reunit în septembrie a.c., congresul 
socialiștilor a fost nevoit să-și ami
ne lucrările din cauza convocării se
siunii extraordinare a parlamentului. 
El a continuat in prima jumătate a 
acestei luni, alegînd noua conducere 
a P.S.J. și adoptind o serie de mo
dificări la statutul partidului. Ca 
președinte al P.S.J. a fost ales Ichio 
Asukata, iar ca secretar general Sin- 
nen Tagai. Schimbarea de lider din 
cadrul P.S.J. era de așteptat după 
rezultatele nesatisfăcătoare obținute 
de partid la ultimele consultări e- 
lectorale și după demisia fostului 
președinte, Tomomi Narita, care și-a 
asumat direct responsabilitatea pen
tru reculul înregistrat de socialiști.

De altfel, nici remanierea guver
namentală, care a precedat schimbă
rile din cadrul P.S.J. nu a surprins 
prea mult pe observatorii politici. 
Japonia — declara nu de mult pri
mul ministru — se află în prezent 
in fața celor mai mari dificultăți din 
întreaga perioadă postbelică. Afir
mația este susținută de o serie de 
fapte : stagnarea înregistrată intr-un 
șir de ramuri de bază ale produc
ției japoneze, convulsiile manifesta
te în balanța comercială a țării, in
tensificarea șomajului. Precedenta se
siune parlamentară extraordinară a

liberal-democrat de guvernă- 
rezistența 

de opoziție
for- 

de 
cea 

găsi 
bu-

circa 20 la sută a yenului drept 
„război al monedelor".

Toate aceste stări de lucruri ex
plică, după părerea observatorilor, 
de ce portofoliilor economice li s-a 
acordat, în cadrul recentei remanieri, 
o atenție deosebită.

Reacțiile înregistrate pină acum 
in legătură cu formarea noului 
cabinet sînt foarte diferite. Cercu
rile de afaceri se așteaptă ca noul 
cabinet să manifeste mai multă o- 
perativitate în rezolvarea probleme
lor complexe ale politici) interne și 
externe japoneze. în ceea qe pri
vește forțele politice din opoziție și 
în primul rînd partidele clasei mun
citoare, acestea și-au manifestat 
scepticismul asupra șanselor pre
mierului Fukuda de a rezolva pe a- 
ceastă cale dificultățile cu care este 
confruntată Japonia. „Cabinetul nu 
poate salva țara de recesiune, a de
clarat in acest sens Tetsuzo Fuwa, 
membru al Prezidiului Permanent, 
șeful Secretariatului C.C. al P.C. Ja
ponez. în acest scop, sînt necesare un 
front progresist unit și un guvern de 
coaliție democratică, în favoarea că
ruia P.C.J. se pronunță cu toată e- 
nergia". Arătind că dificultățile eco
nomice ale țării reprezintă o povară 
grea pe umerii păturilor muncitoare 
ale populației, organizațiile sindicale 
au declarat, la rindul lor. că sînt 
hotărîte să-și intensifice lupta împo
triva inflației, a șomajului, pentru 
îmbunătățirea sistemului de asigu
rări sociale. Acestea constituie, de 
altfel, obiectivele principale ale ofen
sivei de primăvară — 1978 a oame
nilor muncii niponi.

cu 
un

Radu BOGDAN

• LAC DENTAR. Cer
cetătorii sovietici de la Institu--' 
tul central de cercetări științi
fice în domeniul stomatologiei 
au realizat un lac special care 
protejează dinții. în numai cî
teva minute stomatologul poate 
acoperi dinții pacientului cu Iad 
conțlnînd fluor și alți compo
nent) și care protejează smal
țul dentar împotriva acțiunii a- 
cizilor pentru o perioadă de 
o jumătate de an.

• CENTRALELE NU
CLEARE IN LUME. In 
prezent, în 34 de țări din lume 
se află în funcțiune, în curs de 
construcție sau în stadiu de 
proiectare 529 de centrale elec
trice nucleare. Dintre. acestea, 
sînt date în exploatare 187, în- 
sumînd o capacitate de 95 256 
megawați.

• ULTIMA CĂLĂTO
RIE A HUZURULUI. I" 
luna octombrie, iahtul italian 
de lux „Eugenio C.“ a pornit 
într-o croazieră în jurul lumii 
cu o incărcătură de... 10 000 
de sticle de șampanie și un 
grup de pasageri, recrutați prin
tre mari bogătași din diferite 
țări ale Europei occidentale, a- 
matori de festinuri bahice. La 
întoarcerea vasului la Genova 
s-a aflat că 7 din pasageri nu 
au făcut față „tratamentului" 
intensiv cu șampanie. Ziarul 
„La Stampa" din Torino infor
mează că doi pasageri au dece
dat în largul mării — iar cei
lalți cinci au fost debarcați in 
stare gravă în diferite porturi 
de pe parcursul călătoriei, unde 
și-au dat cu toții obștescul sfir
șit...

• PERNĂ DE CAU
CIUC PENTRU DOBO- 
RÎREA ARBORILOR. 
Institutul politehnic din Stoc
kholm a fost realizată o pernă 
de cauciuc, armată cu fibre de 
sticlă, care se poate umfla, ser
vind la doborîrea arborilor 
după ce au fost tăiați cu ferăs
trăul mecanic. în tăietura făcu
tă se introduce perna dezumfla
tă cu o grosime de numai 5—6 
mm. Umflată cu ajutorul aeru
lui comprimat, ea exercită o 
presiune de peste patru ori mai 
mare decît a unui cric obișnuit. 
Utilizarea pernei mărește pre
cizia în cădere a arborilor tă
iați, evitîndu-se accidentele.

• MUZEUL BERZE- 
LOR. Un astfel de muzeu va 
fi inaugurat în curînd în orașul 
Frankfurt pe Oder, într-o fa
brică de cărămizi veche de 150 
de ani, pe al cărei coș poposeș
te de ani de zile o familie de 
berze. Exponatele vor consta 
din berze impăiate, machetele 
unor cuiburi și explicații asu
pra modului ingenios în care 
sint ele construite, statistici, fo
tografii etc. Inițiatorii acestui 
original muzeu și-au propus să 
contribuie astfel la sensibiliza
rea cetățenilor, în vederea pro
tejării acestei specii de zbură
toare pe cale de dispariție. în 
ultimii ani, numărul berzelor 
care poposesc pe teritoriul 
R.D.G. a scăzut la mai puțin de 
3 000 de perechi.

• CINE E MAI ELE
GANT? Și la sfirșitul aces
tui an, marile case de mode din 
Occident au început să întoc
mească tradiționalele „clasa
mente ale eleganței" în rindul 
„stelelor" filmului. Un aseme
nea catalog, însă în sens invers, 
cuprinzînd o înșiruire a vede
telor care nu știu să se îmbra
ce", a fost publicat recent de re
vista „Star", care consemnează 
aprecierile croitorului new-yor- 
kez Jacques Bellini. Printre cei 
care figurează în acest palmares 
al „prostului gust" vestimentar 
se numără Liz Taylor. Barbra 
Streissand, Jack Nicholson, Ro
bert Redford etc. Revista amin
tită „uită" însă să amintească 
că vedetele considerate „demo
date" nu s-au îmbrăcat nicioda
tă la casa de mode Bellini !

• FURTUNA DE 
ACUM DOUA MILENII, 
în oaza Harga (R. A. Egipt) 
au fost descoperite numeroa
se ulcioare de lut și sche
lete omenești datind de peste 
2 000 de ani. întrucit ulcioa
rele nu seamănă cu cele e- 
giptene, o echipă de specialiști 
din Cairo apreciază că acestea 
provin de la armata regelui 
persan Cambises. în anul 525 
î.e.n. el a cucerit Egiptul și, au-, 
zind că oracolul templului zeu
lui Amon din Siwa i-a prezis 
că va muri în curînd, a trimis 
citeva mii de soldați să distrugă 
templul, dar aceștia au dispărut, 
răminind doar aceste vase de 
lut — mărturie a trecerii lor 
prin oaza Harga in drum spre 
Siwa. Specialiștii presupun că 
această armată a fost îngropată 
de o furtună de nisip.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : Cod 71341, București Plata Scinteii nr 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dtfuroril din întreprinderi șl Instituții în străinătate, abonamentele se tac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136-137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


