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„Gindut 
și lucrarea mea, 
din inimă, celui 

care a ridicat tara 
pe culmile visate 

de strâmoși“Dedicînd acest tablou aniversării secretarului general al partidului, pictorul Constantin PILIUȚĂ iși alătură urarea de aceea a milioanelor de oameni ai patriei noastre care, in aceste zile, omagiază personalitatea celui mai iubit fiu al poporului român : „E de ajuns să străbați țara, dc la un capăt la celălalt, cu ochii bine deschiși și cu cugetul drept ca să-ți dai seama că în fruntea ei stă un bărbat care a reușit să învingă jugul inerției ce ne apăsa de veacuri și să pășim spre civilizație și demnitate intre celelalte popoare ale lumii. Copiii țăranilor, ai lăcătușilor, ai dulgherilor, ai ciobanilor, ai soldaților căzuți pe fronturi au învățat în școli specializate, iar astăzi conduc institute dc cercetări, stau cu deg,etul și pricepere pe butoanele marilor hidrocentrale — construiesc vapoare și locomotive, fac arcuri de poduri, asfaltează — învață pe alții la rindul lor— și toate acestea pentru că există un partid și o conducere chibzuită ce cunoaște, din greutăți, lecția acestui popor ce nu a incetat nici o clipă să viseze la binele și la dreptul lui.De aceea acum, cînd bărbatul de stat— secretarul nostru general și președintele României socialiste — împlinește 60 de ani, eu ii dotesc multă sănătate pentru fericirea poporului român".

Realizările de importanță istorică obținute de poporul român in edificarea noii orînduiri, ca și prestigiul de care se bucură România în concertul națiunilor lumii sînt indisolubil legate de puternica personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de spiritul revoluționar — creator in gindire și acțiune — pe care l-a imprimat întregii noastre vieți și activități, de principialitatea, adîncul u- manism și fermitatea cu care conduce destinele națiunii socialiste române.în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, ale cărui istorice ho- târiri au purtat pecetea gindirii clarvăzătoare a conducătorului partidului și statului nostru, au avut loc adinei transformări innoitoare in toate sferele vieții economice și sociale. Fertila împlinire a principiilor socialismului științific în viața de partid, de stat și socială, a- plicarea neabătută în practică a hotărârilor privind dezvoltarea in ritm susținut a e- conomiei naționale. a științei și culturii, promovarea consecventă a unei politici externe constructive. întemeiată pe respectul deplin al independentei și suveranității, au jalonat eforturile eroice ale clasei muncitoare, ale întregului popor pentru triumful cauzei socialismului și comunismului pe pă- mintul României.îndeplinindu-si rolul istoric de forță politică conducătoare a întregii națiuni, de făuritor al celei mai drepte orînduiri sociale. Partidul Comunist Român a pornit. în elaborarea liniei sale politice, de la aplicarea creatoare a adevărului fundamental al materialismului dialectic și istoric potrivit căruia edificarea socialismului și comunismului reprezintă opera conștientă a întregului popor. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, devenind stă- pini ai țării, ai avuției naționale, ai propriului lor destin, se afirmă atit ca producători, proprietari și beneficiari ai valorilor materiale si spirituale. cit și ca apărători ai acestora.Este meritul incontestabil al partidului nostru, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a fi elaborat și fundamentat, pornind de la examinarea științifică a condițiilor concrete și a particularităților specifice țării noastre, o concepție profund revoluționară, originală, privind apărarea cuceririlor socialiste, ca parte integrantă a operei de făurire a noii societăți, ca atribut al întregului popor. ca datorie sacră a fiecărui cetățean al patriei. Întemeiată pe o înțelegere dialectică, științifică a legităților' construirii socialismului, pe
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cunoașterea și luarea în considerare a condițiilor interne și internaționale în care poporul român făurește noua societate, această concepție a fost și este confirmată de viață, dovedin- du-și vitalitatea și eficiența in întregul proces de consolidare și dezvoltare impetuoasă a orinduirii sociale și de stat din România socialistă. Ea iși găsește o strălucită întruchipare în consecvența cu care partidul și statul nostru militează pentru apărarea cu intransigență revoluționară a cuceririlor socialiste, a avuției naționale. a bunurilor întregului popor și a celor personale ale cetățenilor, a

ordinii și liniștii publice, pentru asigurarea condițiilor desfășurării nestingherite a muncii pașnice, constructive a poporului român. Totodată. doctrina de apărare a cuceririlor revoluționare fundamentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu se reflectă nemijlocit, pe planul practicii sociale in existenta unui sistem unitar, profund democratic, revoluționar și umanist, în care sînt cuprinse, într-o strînsă corelare și interdependență, răspunderile și activitatea organelor și organizațiilor de partid, organelor statului socialist, organizațiilor de masă și obștești, colectivelor de oameni ai muncii, ale tuturor cetățenilor.întreaga concepție și practică ro- ■ mânească referitoare la apărarea valorilor fundamentale ale societății constituie un prestigios aport al Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea tezaurului gindirii și acțiunii revoluționare marxist-leniniste, la relevarea superiorității socialismului într-un domeniu atit de sensibil și esențial cum este acela al reglementării raporturilor dintre om și societate, in contextul dezvoltării democrației socialiste, al adîncirii și lărgirii libertăților cetățenilor, al creș

terii responsabilității sociale și afirmării plenare a personalității umane.Sintetizind experiența partidului și statului nostru și punînd în evidență una din caracteristicile esențiale ale procesului dialectic complex de edificare a noii orînduiri sociale, in condițiile luptei pentru consolidarea cuceririlor revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „...o- dată instaurată puterea maselor populare, a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, din momentul în care poporul devine pentru prima dată stăpîn pe destinele sale, cl trebuie — dacă dorește să asigure mersul înainte al revoluției și făurirea noii orînduiri — să-și creeze și organele proprii ale puterii de stat, inccpind cu armata, cu organele dc securitate, cu întregul aparat dc stat".în mod firesc, conținutul și sfera activității desfășurate de aceste organe evoluează odată cu transformările revoluționare care au loc in domeniul forțelor de producție. al relațiilor de producție și sociale, al conștiinței maselor dc oameni ai muncii, odată cu afirmarea tot mai puternică. în întreaga viață socială. a principiilor socialismului în cadrul acestui proces dialectic se manifestă tot mai puternic rolul și importanța activității politico-educative. de convingere a fiecărui cetățean asupra răspunderii ce-i revine in respectarea neabătută a legilor țării și a normelor de conviețuire socială, concomitent cu restrin- gerea laturilor represive ale statului, menținîndu-se. desigur, treze vigilenta revoluționară, combativitatea și fermitatea împotriva celor care caută să lovească. într-o formă sau alta, în cuceririle socialiste ale poporului.Pornind de la mutațiile profunde ce au loc în societatea românească, Congresul al XI-lea și Conferința Națională a partidului din decembrie 1977 definesc cu claritate locul și rolul Ministerului de Interne, ale organelor de securitate și miliție în actuala etapă de dezvoltare a României socialiste. „Ele trebuie — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu in raportul prezentat la Conferința Națională — să-și perfecționeze continuu munca, să-și întărească vigilența, acționind cu mai multă fermitate pentru prevenirea abaterilor șl infracțiunilor, pentru descoperirea celor vinovați. în activitatea lor, atit organele de securitate, cit și cele de
(Continuare în pag. a III-a)

Flacăra marilor idei revoluționare

De 45 de ani activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu este programatic legată de lupta pentru îndeplinirea năzuințelor poporului. în condiții aspre el a purtat spre prezentul nostru socialist zestrea unei dăruiri nețărmurite către oameni, conștiința exigentă si fertilă a unei misiuni pe care și-a asumat-o cu luciditate și responsabilitate. Am avut fericita ocazie să-1 întîlnesc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu mai ales în timpul celor 10 ani cit am stat în fruntea Uniunii artiștilor plastici și apoi in expozițiile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a vizitat, în timpul întîlnirilor cu artiștii plastici și am păstrat totdeauna cele mai plăcute amintiri din momentele acestor întîlniri. Mi-au rămas în memorie cuvintele calde pe care șeful

statului nostru le-a avut pentru artiști și pentru creația lor, aprecierile, cu justă măsură, ale lucrărilor celor mai importante pe care le-a vizionat.Pentru noi, sculptorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu este omul care a inițiat și a susținut creația unor mari monumente publice cu caracter istoric, menite să reprezinte episoade și personaje ale eroicului nostru trecut. S-au ridicat în ultimii ani statui importante, cum e Mihai Viteazul, de la Cluj-Napoca, Ștefan cel Mare, de la Suceava, Decebal, la Deva, Mircea cel Bătrîn, lâ Constanța, și alte monumente de proporții mai mici, dar cu un valoros conținut ideatic. Monumentele acestea sînt semne ale unei conștiințe despre popor și patrie, documente ale existentei și istoriei țării, păstrătoare ale

tradițiilor ei, podoabe de artă ale progresului și civilizației. Ele întăresc coeziunea unui popor și unitatea lui de gînduri. De aceea sculptorii generației mele erau stăpîniți de o mare dorință de a ajunge să execute asemenea monumente pentru care se. pregăteau cu mare răbdare, ; Se știe însă că aceste monumente au fost puține din punct de vedere numeric, iar dintre acestea cele mai însemnate erau încredințate spre executare unor străini. Mentalitatea cosmopolită a conducătorilor din trecut a făcut mult râu, astfel îneît forțe însemnate ale sculpturii noastre au lincezit și dispărut. Iăsînd un gol care este completat în ultimii ani cu tot mai multă autoritate. Asistăm astfel la momente de creație de mard importantă pe care istoria țării noastre le-a înregistrat și cu care România socialistă se va mîndri în viitor. Mi se par de o deosebită însemnătate măsurile inițiate de partidul și statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a intensifica această acțiune de realizare a monumentelor noastre publice și naționale.îi datorăm, de asemenea, tovarășului Nicolae Ceaușescu inițierea Festivalului național ..Cîntarea României"/— cadru fertil nu numai de rememorare a forțelor artistice pe care le avem, ci și de manifestare a unor talente necunoscute ce-și desfășoară activitatea pe tot cuprinsul tării. Am asistat astfel la o amplă desfășurare a unor forțe artistice nebănuite — mărturie a faptului că ne aflăm în pragul unui nou salt, stimulat de amploarea cerințelor, menit să valorifice multiple acumulări și gestații. Cred că arta contemporană dezvoltată sub aceste auspicii favorabile va face în. viitor progrese tot mai mari, lată de ce, acum, în pragul împlinirii a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară, urez tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiatorul unei politici fertile în toate domeniile, pe planul creației artistice, viață lungă și fericire, sănătate și putere de muncă pentru a duce destinele țării noastre pe culmile cele mai înalte ale civilizației socialiste și comuniste.
Acad. Ion JALEA

„Să mergem mereu 
la izvorul vieții, așa cum 

ne îndeamnă, 
ne sfătuiește tovarășul 

Nicolae Ceaușescu"
Nu vreau să folosesc vorbe mari, nu-mi plac cuvintele pompoase. Ceea ce am avut de spus mi-a plăcut totdeauna să rostesc în graiul poporului. Caut să-mi exprim simplu gin- durile și, precum cioplesc in lemn, tot așa doresc să spun și ceea ce simt. Iată de ce vreau să spun. înainte de orice, că de o idee, cum este cea desprinsă din îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu artiștilor noștri — anume de a merge direct la izvor, de a sorbi de acolo apa limpede și mereu proaspătă a creației autentice, de care atîta nevoie are astăzi întreaga noastră societate — de o asemenea idee, zic, mi-am legat și viața, și munca, și gîndirea.A ne îndeplini această obligație ca artiști-cetățeni, animați de convingeri politice înaintate și de spirit revoluționar în arta pe care o facem, înseamnă să cunoaștem, să cunoaștem, mereu și mereu, cum adesea ne-a îndemnat secretarul general al partidului, cît mai bine fenomenele și lucrurile concrete ce se petrec în țara noastră, să avem deplină cunoștință de înfăptuirile poporului, realizate sub conducerea partidului comunist. Artistul trebuie să aprofundeze această realitate și să și-o asume în chip esențial, altfel mereu. va pluti la suprafață sau se va poticni în lucruri banale. Numai așa sînt cu putință mari lucrări, compoziții de anvergură cu o tematică generoasă și audientă largă Ia public, care nu este altul decît oamenii muncii. Este necesar, pentru artist, nu numai să-și cunoască meseria, ci și să-i bată inima pentru momentele eroice în care se află angajat poporul întreg. Așa, arta depune mărturia adevărată. și rămîne document pentru viitor, căci, se știe, toată istoria omenirii s-a putut reconstitui si datorită, în mare măsură, artei pe care au creat-o oamenii- artiști și artiștii-oameni în diferite epoci. .Eu cred că un artist care trăiește în orice colț al tării trebuie să reflecte viata din jurul său. astfel incit împreunate creațiile tutu

ror să compună o frescă în mii de culpri, o oglindă fidelă și emoționantă a acestui timp eroic pe care oamenii muncii și artiștii., care ii slujesc o merită cu prisosință și la realizarea căreia cu atît de tovărășesc cuvint ne îndeamnă conducătorul partidului și statului nostru, președintele Nicolae Ceaușescu. Acest îndemn a produs acea mare înviorare în rindul creatorilor de artă și a rămas ca o conduită de urmat pentru toți artiștii. Nu putem decit să-i mulțumim pentru atenția pe care ne-o acordă și, prin noi. întregii arte plastice românești contemporane. Știm bine de cite ori s-a oprit asupra operelor noastre, cu cită grijă și atenție le-a judecat valoarea, de cîte ori, în expoziții republicane sau cu alte ocazii, a angajat dialoguri sincere, spunîndu-și deschis părerea în fața artiștilor și a lucrărilor lor.Am avut prilejul să-l cunosc la întîlnirile cu oamenii de artă. Mi-a lăsat Întotdeauna, o vie impresie umanismul cald pe care îl emană prezența personalității șale. Cînd lucr.am la monumentul de la Cărei, înălțat în memoria eroilor căzuți pentru eliberarea tării de sub dominația fascistă, l-am avut oaspete pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, tovarășa Elena Ceaușescu. și din dialogul purtat atunci mi-am dat seama de grija deosebită și interesul pe care îl poartă pentru tot ce se petrece în țara aceasta, care este casa noastră, a tuturor. Indicațiile date cînd modelam omul și soldatul din grupul statuar mi l-au făcut atît de apropiat îneît pentru mine tovarășul Nicolae Ceaușescu rămine în primul rînd omul care în toate clipele de neobosită activitate pe care o desfășoară, ca om politic și de stat, trăiește în slujba patriei. ca un adevărat și credincios fiu și conducător al poporului. Un vechi și înțelept proverb maramureșean spune atît de frumos : „Să fii mare, nu-i
Vida GHEZA

(Continuare în pag. a IV-a)

In secția cazangerie-grea, de la întreprinderea „Grivița roșie" din București, unde se realizează mari și complexe 
utilaje tehnologice

CALITATE, EFICIENTĂ, 
PRODUCTIVITATE 
obiective mobilizatoare ale întrecerii

Producție 
suplimentară„Carbochim", „Metalul Roșu", „Unirea" — iată trei întreprinderi clujene cu pondere în industria județului, ale căror produse, materiale abrazive, utilaje tehnologice pentru industria ușoară și mașini textile sînt bine apreciate și cunoscute atit de beneficiarii interni, cit și de clienții de peste hotare. Bilanțul perioadei ce a trecut din luna ianuarie demonstrează că oamenii muncii de aici, valori- ficind noi resurse materiale și de inteligență umană, sînt ho- tărîți să realizeze exemplar sarcinile ce le revin din Programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a patriei, a- doptat de Conferința Națională a partidului. Bunăoară, carbo- chimiștii — principalii furnizori de abrazive pentru economia, națională — și-au concretizat e- forturile într-un spor de 7,2 tone electrozi siderurgici, 1,2 tone electrozi de crăițuire, 2.2 tone carbură de siliciu, 27 tone corindon și 20,9 tone diverse corpuri abrazive, toate realizate la înalți parametri calitativi. Colectivul de muncă de la „Metalul Roșu" raportează depășirea cu 3,2 la sută a planului producției globale aferent perioadei, în condițiile economisirii a peste 32 000 kWh energie electrică. La rindul lor, constructorii de mașini textile de la „Unirea" au definitivat asimilarea unor subansamble importante pentru noile utilaje, calitativ îmbunătățite, ce urmează a intra în curînd în producție.

Prin organizarea superioară a munciiLa întreprinderea de vagoane din Arad, în secția boghiuri, a fost elaborată și aplicată o nouă tehnologie de prelucrare mecanică a boghiurilor, prin frezate, în loc de rabo- tare, procedeu tehnic ce a dus la dublarea productivității muncii. Un nou utilaj con

struit de specialiștii întreprinderii, folosit la executarea roților dințate ale angrenajului de frînă, a asigurat sporirea productivității muncii de peste 20 de ori față de vechea metodă de lucru. Cu eficiență mărită se aplică acum

în producția de boghiuri de vagoane sudura automată, asi- gurindu-se îmbunătățirea simțitoare a calității produselor și creșterea productivității muncii de mai bine de trei ori, în comparație cu sudura manuală.
Consumuri reduse de energie electrică 

și combustibil• Oțelarii Combinatului siderurgic din Hunedoara, care, în anul precedent, au redus cu peste 30 000 tone consumul de combustibil convențional, au extins în toate sectoarele de muncă valoroasa inițiativă, potrivit căreia ..întreaga cantitate de oțel realizată peste plan să fie obținută cu combustibil economisit". Ei au aplicat, de pe acum, o serie de măsuri, dintre care cele mai eficiente privesc optimizarea cantității de aer și oxigen necesare arderii complete a combustibilului. îmbunătățirea regimului termic și urmărirea sistematică a temperaturii de topire pe fază și cuptor. Calculele făcute arată că. pe a- ceastă cale. întreaga

cantitate de 25 000 tone oțel pe care siderur- g'știi hunedoreni s-au angajat. în chemarea la întrecerea socialistă pe 1978. să o elaboreze peste plan va fi obținută cu combustibilul economisit.® Preocupări asemănătoare manifestă și constructorii dc autocamioane din Brașov. în urma aplicării unor studii făcute de specialiști, au fost mobilizate noi rezerve interne care, potrivit calculelor, vor duce anul acesta la reducerea consumurilor de energie electrică cu 15 la sută, fată de 1977. de gaz metan, cu 20 la sută, iar la combustibilul conventional, cu 26 000 tone. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, la centrala termică și stația de

aer comprimat au fost puse in exploatare noi cazane, care asigură folosirea gazului metan cu un randament sporit, iar la oțelărie. în locul cuptorului încălzit cu gaze, este folosit acum un cuptor electric de o construcție specială.O De asemenea, la Flotația minieră centrală din Baia Mare, un colectiv lărgit de specialiști a efectuat analize și măsurători precise la peste 300 de puncte și faze de lucru. fapt care a permis eliminarea motoarelor supradimensionate. redueîndu-se puterea instalată cu 200 kWh. ceea ce înseamnă anual o economie de energie de 75 000 kWh.
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puternică forță educativă„Și tu ești opinie publică ! Și de tine depinde ca modelul înaintat să devină însuși modul nostru obișnuit de a munci și a ne comporta !“O asemenea chemare, scrisă pe un panou la intrarea uneia dintre halele de producție ale Uzinelor mecanice din Timișoara, nu numai că ne-a atras atenția, dar ne-a dat și „cheia” însemnărilor de față : experiența unei organizații de partid care a făcut din formarea unei puternice opinii publice muncitorești o pîrghie politico-morală de prim ordin pentru larga răspîndire a noului și combaterea intransigentă a vechiului, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste.— E o realitate — ne spunea unul dintre „veteranii” întreprinderii, tovarășul Petru Șandru, maistru la turnătorie și secretar adjunct al comitetului de partid — că între cerința afirmării puternice a democrației muncitorești, atît de puternic subliniată la recenta Conferință Națională, și imperativul educării și activizării continue a opiniei publice muncitorești există o legătură indisolubilă. Iar rolul de forță motrice e firesc să-1 îndeplinească organizația de partid, fiecare comunist în parte, în spiritul chemării adresate de secretarul general al partidului de la tribuna înaltului forum de „a acționa in toate împrejurările ca revoluționar, împotriva a tot ceea ce este vechi, a ceea ce și-a trăit traiul și nu mai corespunde noilor realități și schimbări din societatea noastră și din lume, a promova cu curaj noul în toate domeniile de activitate”.Cum își exercită organizațiile de bază, comuniștii importanta lor funcție de formare a unei opinii muncitorești receptive la nou, aptă să-1 propulseze și să-1 generalizeze la scara colectivului ? In primul rînd, așa cum au ținut să sublinieze numeroși interlocutori, prin informarea largă a tuturor muncitorilor și tehnicienilor asupra inițiativelor, experiențelor, exemplelor menite să asigure răspîndirea amplă a progresului tehnic. Iar aceasta se obține prin utilizarea, am spune, concentrică a întregului arsenal al mijloacelor muncii politico-educative.Nu de mult s-a introdus la operațiunea de formare a miezurilor, în turnătorie, o substanță de producție indigenă prin care se eliminau importuri de zeci și sute de mii de lei valută. O problemă strict tehnică, s-ar zice. Dar, în realitate, s-a dovedit a nu fi chiar așa (de fapt, in orice colectiv o „noutate” de acest gen nu e, pînă la urmă, o problemă numai tehnică, deoarece ea implică, firesc, demolarea unor obișnuințe vechi de mulți ani, înfrînge- rea unor prejudecăți etc). Pentru a crea o opinie publică favorabilă a- cestei „premiere” — care presupunea și noi modalități de a lucra, aparent mai migăloase, însă, în final, cu randament superior și cu reducerea substanțială a rebuturilor — biroul organizației de bază a mobilizat conducerea tehnică a turnătoriei, comitetul sindical și biroul organizației U.T.C. pentru ca, în strînsă colaborare, să întreprindă acțiuni prin care să explice detaliaț în ce constă noua metodă și care sint a- vantajele colective și individuale pe care le implică. S-a discutat amplu și aprofundat, la învățămîntul de partid, despre inventivitate și spirit

de inițiativă ca expresii nii avansate față de preocupării comuniștilor ducerea in viață a chemării Conferinței Naționale privind transformarea cantității într-o nouă calitate. S-au ținut expuneri documentate, în grupele sindicale, de către cadre tehnice cu autoritate ; s-au inițiat „cercuri de perfecționare tehnică” pentru tinerii modelori unde, timp de cîteva săptămîni, cite o jumătate de oră pe zi, după încheierea programului, li se împărtășeau „tainele” noului mod de a lucra ; s-au inițiat convingătoare demonstrații practice, efectuate de modelori cu experiență și prestigiu, cum sînt comuniștii Ion Hanțu, Adam Bittenbinder, loan Laslavik. Principalul cîștig a fost — pe lingă faptul, important din punct de vedere economic, că modelorii nici nu mai concep astăzi să folosească altceva decît substanța amin-

ale atitudi- muncă, ale pentru tra-

însemnări despre 
activitatea 

politico-educativă 
la Uzinele mecanice 

Timișoara

tită și metoda legată de ea — unul de ordin moral : sporirea încrederii colectivului in nou. „modelarea” o- piniei publice la înalta tensiune a gindirii și faptei înaintate.— A forma o opinie înaintată — sublinia, pe baza unei bogate experiențe personale, comunistul Petre Muntean, maistru sudor, secretar al organizației de bază din secția me- canic-șef — înseamnă a acționa operativ, eficient, atunci cînd se ivește o nevoie deosebită : adică, a omogeniza colectivul, a-1 la înălțimea celor mai pretențioase exigențe, a-i face, mai ales în situa- ții-limită, să pună umărul cu toții...Referirea la „situațiile-limită” a căpătat un conținut concret cînd ni s-a relatat o faptă petrecută recent chiar în formația în care lucrează tovarășul Muntean. La un moment dat s-a impus o reparație urgentă la stația de acetilenă, reparație care, în mod normal, ar fi trebuit să a- tragă după sine oprirea întregului proces de producție pe un de cel puțin șapte-opt zile.Biroul organizației de bază trunit urgent, într-o ședință împreună cu conducerea secției : după întocmirea unui plan de acțiune — care a luat forma unui grafic pe ore și minute — membrii de partid din secție au primit sarcini concrete de a desfășura o intensă muncă politică de Ia om la om pentru a crea o stare de spirit de mobilizare a tuturor energiilor, o opinie muncitorească favorabilă înlăturării prin eforturi încordate a situației-limită. „Un climat bun conducător de eroism în muncă”, cum l-a definit, pe bună dreptate, directorul întreprinderii.Și, într-adevăr, fără un asemenea climat, fără o asemenea opinie muncitorească, revoluționară — la a cărei creare au piui personal,

ridica pe toți

răstimps-a în- lărgită, tehnică a

contribuit, prin exem- prin faptele lor, însuși
VRANCEA

Sporesc serviciile pentru populație

secretarul organizației de bază, ca și comuniștii Nicolae Popa, șeful unei echipe de lăcătuși, Florea Burețea, sudor, Velimir Bahici, instalator, și mulți alții — nu s-ar fi reușit performanța de. a realiza reparația in numai două zile și jumătate. „Oamenii au crescut in propriii lor ochi”— iată profunda semnificație a acestei înfăptuiri, așa cum ne-a fost expresiv definită de secretarul organizației de bază.Firește, toate cele înfățișate mai sus nu exclud, ba, am putea spune, chiar presupun, ca pe o latură inseparabilă, rolul opiniei publice muncitorești de forță combativă in acțiunea desfășurată de organizațiile de partid din uzină pentru respectarea legilor și a normelor de conduită specifice orînduirii noastre, pentru dezrădăcinarea atitudinilor inapoiate, incompatibile cu scara de valori morale a societății noastre. Ceea ce apare cu deosebire semnificativ pe acest plan este faptul — relevat de tovarășul ing. Gheorghe Flucsă, membru al comitetului de partid al întreprinderii — că, datorită intensei activități ■ educative a organizațiilor de partid, „opinia publică muncitorească mai înalt grad tindu-se însă în măsură spontan, că a conștiinței abaterile de la exigentele etice”.Un caz elocvent s-a întîmplat recent chiar în secția sculărie, prototipuri, autoutilări, al cărei șef e inginerul Flucsă. De la o vreme, muncitorul R. C. seriaș — începuse să alunece panta ’ “ ' /"sențelor nemotivate, a scandalurilor în localurile publice. Fără să aștepte un alt „semnal”, comuniștii din jur, ceilalți muncitori cu autoritate profesională și morală din colectiv i-au spus, în cîteva rînduri, în mod răspicat, că o asemenea comportare și concepțiile retrograde pe care le exprimă n-au ce căuta in uzina lor, în atelierul și secția lor. Văzînd că R. C. nu dă semne de îndreptare — cu toate că era vădit că face eforturi în această direcție — au căutat să descifreze cauzele mai adinei ale atitudinii sale : pînă la urmă au aflat că omul dădea proporții exagerate unei „drame” familiale, făcîndu-și din ea o sursă de motivări interioare pentru comportarea sa. Opinia muncitorească s-a manifestat, in a- cele momente, ca un factor intransigent și, totodată, grijuliu, potrivnic indiferentei și apatiei, izbutind astfel să curme „cercul vicios” în care se invîrtea, de o bună bucată de vreme, tovarășul lor de muncă cum se spune, plutire”.— La drept constă, înainte cativ al opiniei fel de „medicină morală preventivă'— ne spunea inginerul Ioniță Bagiu, directorul întreprinderii. Din păcate, trebuie să. spunem că nu întotdeauna izbutim să fim, cum s-ar spune, „pe fază” și să înrîurim operativ opinia publică a colectivului spre a juca in toate împrejurările rolul „profilactic” de care aminteam. Dar aceasta e . direcția în care vom acționa cu și mai multă stăruință în viitor, căci pe această cale ne îndrumă documentele Conferinței Naționale a partidului. Iar în încheiere, directorul a ținut să adauge : Știți, profilul tehnic al producției noastre îl constituie diferite tipuri de mașini de ridicat. Nici o mașină însă nu poate ridica din punct de vedere moral omul. Doar orbul ca opinie publică îl poate ridica pe om la conștiința propriei sale responsabilități sociale.
Victor BÎRLĂDEANU 
Cezar IOANA

devine în tot conștientă, manifes- mereu mai mare ca o reacție fireas- socialiste fată de
— altminteri bun me- pe nocivă a bețiilor și ab-

„readus si să fie, pe linia de

Cooperativele meșteșugărești din județul Vrancea, prin specificul activității lor, s-au înscris de la o perioadă la alta cu rezultate tot mai bune în îndeplinirea obiectivelor ce le-au revenit din programul unitar de dezvoltare economico- socială a așezărilor urbane din această zonă a țării.în municipiul Focșani, precum și în orașele Adjud, Mărășești, O- dobești și Panciu preocuparea pentru asigurarea bazei materiale de producție s-a concretizat în organizarea unor sisteme de unități meșteșugărești capabile să răspundă in mai mare măsură solicitărilor populației pentru o gamă diversificată de mărfuri și servicii prestatoare.înființarea unor noi unități — în prezent numărul acestora ajungînd la 218 — dotarea lor cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate și productivitate, organizarea mai bună a producției și a muncii s-au împletit cu grija față de creșterea pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor, sporirea exigenței lor pentru calitatea produselor și serviciilor. O confirmare a acestor preocupări ne-o oferă și bogatul bilanț al realizărilor cu care Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Vrancea a încheiat, de exemplu, cel de-al doilea an de activitate din actualul cincinal.— în anul recent încheiat, arăta tovarășul Chirii Bivolan, președintele U.J.C.M. Vrancea, planul la producția marfă și prestări servi-

ci! a fost depășit cu 7,5 milioane lei, cu 10,3 milioane lei la livrări de mărfuri către fondul pieței, cu 9 milioane lei la producția globală industrială. Depășiri de aproape 4 milioane lei au fost înregistrate și la prestările de servicii, iar beneficiarii externi au primit față de plan mărfuri în de 490 mii lei valută.Pentru acest an, prin- luate la nivelul fiecărei meșteșugărești în vederea rii condițiilor tehnice și organizatorice îndeplinirii angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, ne-am propus să situăm întreaga activitate la cote superioare, în concordanță cu exigențele tot mai mari cărora trebuie să le răspundem. De exemplu, pe lîngă depășirea indicatorilor de plan, vom introduce în fabricație încă 150 de produse noi și modernizate, vom înființa noi secții și unități de desfacere a produselor. în mod deosebit în noile cartiere de locuințe. O- biectivele pe care ni le-am asumat, îndeplinirea lor implică și necesitatea creșterii competentei profesionale a întregului nostru colectiv de muncă. In acest sens, pe parcursul anului, peste 1 000 de lucrători vor frecventa formele organizate de calificare și ridicare a calificării profesionale, acțiune ce va fi completată de instruirea continuă a întregului colectiv la locul de muncă, în procesul de producție. (Dan Drăgulescu). Â

în plus valoaremăsurile unități asigură-

Noul spital din Petroșani

BACAU

Noutăți pe harta turisticăLa ora actuală, turismul din județul Bacău dispune de o puternică bază materială. Numai hotelurile, vilele și campingurile aparți- nind O.J.T. dispun de a- proape 4 000 de locuri de cazare, iar rețeaua de alimentație publică a crescut în ultima vreme cu aproape 1 000 de locuri. Cele mai mari realizări au fost obținute în zona turistică a văii Trotușului, unde se află situată și cunoscuta stațiune balneoclimaterică Slănic Moldova. Aici și-au petrecut concediile numai in acest an peste 60 000 de oameni ai muncii din țară, cărora li s-au adăugat circa 5 000 de turiști veniți de peste hotare. Ca noutăți apărute în ultima vreme pe harta turistică zone pot sanatoriul Tg. Ocna. Poiana „Perla” și vilele și „Dobru” din Slănic Moldova. complexul turistic de la Belci, motelul de la Valea Uzului etc.

a acestei fi considerate și subteran de la campingul de la Sărată. hotelul „Balada”

Tovarășul Gicu Mano- lache. directorul O.J.T., ne-a informat că noul an va aduce oaspeților acestor meleaguri ălte noutăți. La Bacău se află tie un modern riști c care va hotel cu 390 restaurant cu alte unități Pentru a face lor. capacitatea tului. „Decebal” va spori cu încă 200 de locuri, iar in stațiunea Slănic Moldova se va construi un complex alimentar cu circa 1 000 de locuri. Pe harta-turistică a județului va apărea o nouă stațiune : Poiana Sărată. Datorită descoperirii unor izvoare de apă minerală, ale cărei calități curative depășesc pe cele ale apei multor izvoare de la Slănic Moldova, popasul turistic de la Poiana Sărată se va transforma într-o modernă stațiune balneară. (Gheor- ghe Baltă).

in construc- complex tu- cuprinde un paturi, un 480 locuri și de servire, față cerințe- restauran-

în imagine : ilustrată din Slănic Moldova.

în Valea Jiului și în alte așezări hunedorene

Noi edificii de sănătate
Cel mai mare și mai nou cartier din Petroșani, așezat la poalele Părîngului, a rămas tot cu vechea denumire — „Aeroport”. Un loc situat în afara orașului, cunoscut printr-o oarecare activitate aeronautică sportivă. Cum in anii construcției socialiste zona „Aeroportului” a fost îngustată, treptat, de înaintarea impetuoasă a pădurii de blocuri noi (aici au fost de 30 000 înălțate în Jiului), ea a ajuns zent să fie, pur și „înghițită” de oraș, ternica nisticăDar calnicii mic dindu-i noului cartier tot vechea denumire a locului, din moment ce de cîteva luni tocmai aici, in plin oraș, activitatea aeronautică a litate. Și darea rin cartier a nului spital cu 700 de paturi. platoul din fața acestuia fiind transformat și in pistă de decolare și aterizare a elicopterelor. Ele sint destlriatte'intervențiilor - Urgente în'toată'Valea Jiului, cît și pentru transportul bolnavilor; în caz de nevoie, spre instituții spitalicești de specialitate din alte centre ale țării. Noul spital, cuplat — înzestrat perfecționată înalt grad de te — dispune viciile de investigație, diagnosticare și tratament, precum și de toate secțiile.

construite peste 8 000 apartamente din cele Valea în pre- simplu, de pu- urba-expansiune a acestuia, nici edilii, nici nu au greșit cu Ioni-

și dotările ca-cabinetele racteristice spitalelor de tip județean. In anul 1978, aici vor lua ființă — pentru prima dată în județul Hunedoara — o secție complexă pentru recuperarea hidrofizică și motorie a bolnavilor, precum și un laborator de sănătate mintală. Practic, prin darea in folosință a acestui adevărat complex de sănătate — dotat cu aparatură modernă și încadrat cu personal sanitar bine pregătit — s-au creat toate condițiile pentru acordarea unei a- sistențe de urgență și medicale calitativ superioare tuturor minerilor și familiilor acestora din Valea Jiului.Noua citadelă medicală — care domină de pe acum, cu aripile sale ocrotitoare, orașul minerilor de la poalele munților Paring — reprezintă una din multitudinea de realizări sociale care conturează tabloul general al grijii partidului și statului nostru pentru mineri, pentru toți oamenii muncii din această parte a țării.— Tot în 1977, și tot la Petroșani — ne spune tovarășul Teodor Bădău, directorul județene date în pensar un modern centru stomatologic. în 1978 se va da în folosință și un nou centru de medicină profilactică pentru muncitori. In alte două localități hunedorene se află în stadiu de finisare cîte un dispensar medical rural, alte trei ur- mind să fie puse Ia dispo-

iar la treilea capaci- paturi. a par- pentru

ziția sătenilor din județ tot in cursul anului 1978. A- cest al treilea an al actualului cincinal este deosebit de bogat in astfel de evenimente. între altele, se vor da in folosință o policlinică la Călan, un spital cu 200 paturi și o policlinică la Hațeg și va începe construcția bazei de tratament balnear de la Vața. în a- celași timp, pentru minerii din Munții Apuseni și famijiile lor, în orașul Brad va începe construcția unei policlinici moderne. Deva — cel de-al spital din județ, cu tăți de cite 700 deGrija permanentă tidului și statuluisănătatea oamenilor muncii se vădește și sub raportul laturii calitative a asistenței medicale. In a- cest scop, numai in anul 1977, unitățile medicale din județul Hunedoara au primit in dotare aparatură modernă in valoare de peste 4,5 milioane lei. Totodată, detașamentul „oamenilor în alb”, care veghează la sănătatea semenilor lor cu un tot mai înalt devotament uman și profesional, .și-a întărit rindurile cu încă 73 medici tineri și cu aproape 200 cadre cu pregătire medie. In prezent, în județ un medic revine la 610 ceea ce este tant, tinerele cale au găsit diu deosebit de propice a- firmării depline a personalității lor multilaterale.

revenit în actua- aceasta, odată cu folosință în acest noului și moder-în aceasta rolul edu-

Savin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

locuitori. Și, mai impor- cadre medi- aici un me-cu policlinica cu aparatură și avînd un funcționalita- de toate ser-

direcției sanitare — au . mai fost folosință un dis- medical urban și

vorbind, de orice, muncitorești : intr-un «
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Vom realiza în acest an întregul spor de producție
prin creșterea cu 25 la suta a productivității muncii"

In acest an, colectivul întreprinderii de mecanică fină din București și-a propus și este hotărit. să realizeze întregul ' spor de producție pe seama creșterii productivității muncii, al cărei nivel va fi cu circa 25 la sută mai mare comparativ cu anul trecut. „Este cel mai înalt ritm de creștere a productivității muncii din ultimii ani — ne spunea tovarășul Ion lamandi, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii din întreprindere. La noi, in unitate, acest spor de productivitate înseamnă un adevărat salt de la cantitate la o calitate nouă, superioară și pentru aceasta acționăm cu toate forțele”. Această apreciere are acoperire în fapte, Pentru a asigura creșterea susținută a productivității muncii, colectivul pune accentul, în primul rînd, pe ÎNNOIREA ȘI REPROIECTAREA PRODUSELOR. Cum anume ?Este cunoscut că realizarea unor produse de înalt nivel tehnic, de complexitate ridicată, duce la creșterea considerabilă a valorii și valorii de întrebuințare a produselor, ceea ce, pe un lucrător, echivalează cu o inaltă productivitate a muncii. Fapt confirmat și de experiența întreprinderii bucureștene, unde, peste 45 la sută din producția sa este reprezentată de produsele noi, asimilate și introduse în fabricație primii doi ani ai cincinalului ; acest an, ponderea lor va crește încă 25 la sută, adică cu tot atît va spori și randamentul muncii, atingerea acestor obiective, la treprinderea de mecanică fină rețin în mod deosebit atenția eforturile care se fac în vederea organizării superioare a activității de cercetare — inginerie tehnologică și a producției, cu efecte practice notabile asupra ridicării productivității muncii și eficienței economice, în general. Astfel, pentru realizarea unei legături mai eficiente între compartimentele de cercetare-proiectare din întreprindere și din institutul de specialitate, pe baza experienței a- cumulăte pînă acum, în acest an se organizează noi colective integrate — formate din muncitori cu înaltă calificare și specialiști din unitate și institut — care vor cuprinde în activitatea de inginerie tehnologică peste 90 la sută din valoarea pro

ducției realizate de. întreprindere. Sarcinile care revin acestor colective sint : efectuează lucrările de cercetare pentru noile produse, răspund de omologarea acestora, de elaborarea și omologarea tehnologiilor de fabricație, de realizarea prototipurilor și asigură asistența tehnică necesară in producție. Asemenea colective integrate de ' cercetare-proiectare-producție, ce răspund și de realizarea primelor loturi, predau sectoarelor de fabricație noile produse și procedee tehnologice „la cheie”, cum se spune, după ce au fost puse la punct toate problemele de

unitățile care sînt dotate cu strunguri S.A.R.O. înzestrate cu aceste dispozitive, printre care și întreprinderea noastră, la o serie de operații productivitatea muncii crește cu 90 la sută, practic se dublează. Sîntem hotărîți să stăruim în această direcție, întărind legătura indisolubilă dintre calitatea înaltă a produselor și randamentul superior al muncii.în cadrul preocupărilor colectivului întreprinderii pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, un loc deosebit ocupă și reproiectarea produselor. Concludent pentru eficienta măsurilor luate sau

2,3 milioane lei — ne relata șeful atelierului I de proiectare, inginerul Mihai Petre. Pentru acest an, în urma consultării largi a colectivelor de muncă din sectoarele de fabricație, în întreprindere s-a întocmit un program temeinic de acțiune în acest domeniu, a cărui finalizare va avea o eficiență economică cu totul superioară celei din anul trecut.Multe din, noile tehnologii de fabricație — reținem din discuția avută cu maistrul Romieă Țimurlea — au și fost aplicate in producție, iar în prezent se depun eforturi stăruitoare pentru extinderea lor grabnică
CĂI DE ACȚIUNE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI PROPUS

® înnoirea și reproiectarea produselor • îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație • Extinderea mecanizării și automatizării producției

in in cu cit în în-

ordin tehnic și organizatoric. Avantajele acestui sistem de lucru ?. Se reduce substanțial durata ciclului cercetare-proiectare-producție, se scurtează perioada de pregătire a fabricației, iar produsele noi, moderne, a căror realizare este concepută in strînsă concordanță cu posibilitățile reale ale întreprinderii, fiind cunoscute temeinic și din timp de personalul din sectoarețe de execuție, se fabrică în condiții de înaltă productivitate încă de la primele loturi.— Așa cum este organizată. în întreprinderea noastră, asimilarea noilor produse — ne relata șeful atelierului proiectare de scule și dispozitive. Victor Coruț — aceasta asigură creșterea mai accentuată a productivității muncii atît în cercetare și producție, cît și la beneficiarii produselor unității. Un singur exemplu : am asimilat și vom asimila o serie de dispozitive pentru strungurile automate S.A.R.O.-Tîrgoviște. Față de modul cum era organizată înainte activitatea de asimilare a produselor noi, ciclul cercetare-proiec- tare-producție se reduce aproape la jumătate ; în producție, aceste dispozitive se fabrică cu o productivitate, de asemenea, sporită, iar în

care se au în vedere în anul 1978, in acest scop, este exemplul următor. Pe baza soluțiilor propuse de inginerul Alexandru Roșu, în întreprindere s-a trecut la reproiectarea unor tipuri de antrenoare unghiulare, mecanisme necesare pentru autovehicule și tractoare. în urma acestor reproiec- tări, noile produse au caracteristici tehnico-economice cu mult superioare tipurilor vechi, fiind comparabile cu cele ale produselor similare realizate de firmele cu tradiție de peste hotare ; durata lor de funcționare în exploatare crește de 5—6 ori, productivitatea muncii la montaj cu 80 sută, la unele operații timpul execuție redueîndu-se de la 38 minute la... un singur minut. în final, economiile anuale . de manoperă șl materiale se ridică la peste milioane lei.Pe aceeași linie, a valorificării perioare a resurselor interne creștere a productivității muncii, se înscrie și intensa activitate ce se desfășoară acum în întreprindere pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICAȚIE.— Prin introducerea și extinderea unor tehnologii noi și modernizarea celor existente, anul trecut am obținut o eficiență economică de peste

la de de
1,5su-de

și reducerea perioadei de modernizare a unor procedee tehnologice mai vechi. Obiectivele acestor acțiuni ? Unul singur : întreprinderea, colectivul său să beneficieze, din prima parte a anului, de efectele pozitive ale noilor tehnologii asupra creșterii productivității muncii și eficienței economice. Și rezultatele. La aparatul bunăoară, treeîndu-se la o gie nouă de rului, timpul s-a redus la rea unei noi și pinioanele modulele mici, productivitatea a sporit cu 30 la sută, iar în secția aparate speciale, prin îmbunătățirea tehnologiei de control, la o serie produse productivitatea muncii montaj a crescut de două ori.Caracteristică pentru întreaga ceastă activitate din prezent și ferm spre muncii — originală, a colecti-

"i iată superjet, tehnolo- realizare a distribuito- de reglare și etalonare jumătate ; prin realiza- tehnologii pentru rotile de mecanisme de la
de laa-dintot anul 1978— orientată ridicarea productivității este contribuția proprie, de idei și soluții tehnice vului unității. Elocvente sînt în acest sens rezultatele obținute de colectivul întreprinderii și preocupările sale actuale pentru dezvoltarea și perfecționarea activității de AUTO-

UTILARE, care se dovedește a fi j cale principală de acțiune pentru EXTINDEREA MECANIZĂRII ȘI AUTOMATIZĂRII PROCESELOR DE PRODUCȚIE și creșterea, pe această bază, a productivității muncii.— Asemenea colectivelor de muncă din celelalte sectoare de producție. și noi sîntem hotărîți ca, din acest an, să transformăm acumulările cantitative intr-o calitate nouă, superioară — ne spunea inginerul loan Voiculescu, șeful sectorului autoutilări. Aceasta înseamnă un volum sporit de mașini și utilaje realizate prin autodotare, dar, înainte de toate, creșterea gradului de complexitate tehnică și a nivelului calitativ ale acestora. între altele, în acest an construim o serie de utilaje și mașini pentru scule dia- mantate, produse care se fabrică in puține țări din lume. Vom contribui, totodată, la dotarea capacităților de producție existente și a altora noi din cadrul Întreprinderii și centralei industriale cu utilaje, renunțindu-se la importul lor.Rezultatele pe planul sporirii randamentului muncii, al eficienței ? Productivitatea muncii la unele operații a crescut de două ori in cadrul atelierului de acoperiri galvanice, prin dotarea instalației de galvanizare cu un transportor semiautomat ; în sectorul IlI-pile, randamentul muncii a sporit de 4 ori prin înzestrarea acestuia eu o serie de mașini fabricate cu forțele proprii ale întreprinderii ; în secția aparate speciale, prin executarea unor dispozitive de rectificat în grup a camelor de la aparatele ' de măsurat alezaje se realizează creșteri de pește 10 ori ale forței productive a muncii.Am prezentat doar cîteva din preocupările și rezultatele de pînă acum ale colectivului de la întreprinderea dd mecanică fină din Capitală creșterea mai accentuată a tivității muncii in acest an. niștii, toți lucrătorii sînt să-și intensifice și mai multrile pentru a descoperi și valorifica noi rezerve, astfel ca realizările la acest indicator fundamental al pkv nului pe acest an să fie cît mai mari.

privind produc- Comu- hotăriti efortu-
Iile ȘTEFAN
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„LUMINOASELE SALE ÎNDEMNURI
AU RODIT IN FAPTELE NOASTRE"

Tot mai numeroase sînt scrisorile prin care oameni ai muncii din toate colțurile 
țârii își exprimă sentimentele de fierbinte dragoste și profundă gratitudine față de 
secretarul general al partidului. O deosebită semnificație au, în acest context, rindu- 
rile așternute cu mîndrie și emoție de cei ce au avut prilejul să-l primească în 
mijlocul colectivelor unde muncesc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-i împărtă
șească gindurile și simțămintele, să-i asculte luminoasele îndemnuri și îndrumări. 
Publicăm cîteva din aceste scrisori care evocă momentele unice trăite de semna
tarii lor.

„Un răspuns al hărniciei
jjMiiuiTiryawi.iBjr  ini! nu...,' „ ...... . , , iiiimiaiMiiwn.,,—,»n—

muncitorești la înalta sa

chemare^
Am avut cinstea să mă aflu în rindul constructorilor care au înălțat pe platforma industrială a Buzăului două mari obiective : trăgătoria de sirmă subțire și laminorul de sirmă, care au fost vizitate de secretarul general al partidului în octombrie 1976. Cu deosebită înțelegere și răbdare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat soluțiile și calitatea construcțiilor, a apreciat eforturile oamenilor ; totodată, cu exigenta caracteristică întregului său stil de muncă, ne-a arătat că putem găsi căi mai eficiente de realizare a construcțiilor, de reducere a consumului de materiale printr-o dimensionare mai bine gindită a tuturor elementelor constructive. Indicațiile formulate atunci și care vizau un imperativ general în activitatea de investiții ne-au impresionat mai ales prin rigoarea lor științifică, prin profunda cunoaștere a realităților, astfel încît dialogul purtat de constructorii și proiectanții o- biectivelor s-a constituit în- tr-un cuprinzător schimb de idei cu puternică valoare practică.Cutezătoarele imbolduri pe care le-am primit atunci din partea dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general, au constituit pentru constructori adevărate programe de lucru, ne-au mobilizat puternic în muncă, au declanșat acțiuni hotărîte ale căror rezultate s-au materializat în înnoirea soluțiilor constructive, rezul- tînd nu numai importante e- conomii de materiale, ci și o mai bună, posibilitate de amplasare a mașinilor și instalațiilor.După vizita la Buzău, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mai avut dialoguri ample de lucru și cu alte colective de constructori și proiectanți, discuții ale căror concluzii au stat la baza adoptării unor acte normative cu caracter general, care au contribuit la perfecționarea întregii activități din acest domeniu. Iată deci o altă caracteristică a stilului de muncă al conducătorului nostru — aceea că elaborarea deciziilor se sprijină pe o largă 

consultare și o profundă dezbatere cu cele mai diferite categorii de oameni ai muncii, sintetizînd o vastă experiență de viață.Un vibrant simțămînt de mîndrie umple în aceste zile inimile tuturor celor ce muncim pe șantierele de construcții ale Buzăului. Și aceasta deoarece aniversarea zilei de naștere a celui mai iubit fiu al acestui neam este, de fapt, o mare sărbătoare a întregului popor.Adînca recunoștință și prețuire pentru condițiile de muncă și' de viață tot mai bune de care beneficiem, ca urmare a grijii și preocupării de zi cu zi a secretarului general
„Gînduri cutezătoare care 

ne însoțesc zi de zi

împlinirile^
Mă număr printre oțelarii Reșiței — cea mai veche vatră siderurgică a tării. Nu o dată, tovarășii mei mi-au încredințat, în calitate de comunist, răspunderi care m-au făcut să mă aflu în preajma secretarului general al partidului, președintele Republicii noastre. La congrese și conferințe ale partidului, la diferite consfătuiri de lucru, în cadrul sesiunilor Marii Adunări Naționale am făcut cunoștință îndeaproape cu gîndirea vie, creatoare, cu permanenta inițiativă a secretarului general al partidului, omul pentru oameni, comunistul de omenie care și-a făcut din tot cuprinsul țării cabinetul său de lucru. M-a impresionat așa cum îi impresionează pe toți comuniștii din patria noastră, pe toți oamenii muncii, gîndirea și acțiunea hotărîtă a conducătorului nostru de partid și de stat, clarviziunea cu care jalonează liniile directoare ale 

al partidului, noi, toți, le exprimăm prin fapte, prin perfecționarea continuă a activității, așa cum, prin strălucitul său exemplu personal, ne învață mereu.Aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu o întâmpinăm cu noi și noi succese în muncă — răspuns al hărniciei muncitorești la înalta sa chemare — confir- mînd în acest fel atașamentul nețărmurit al constructorilor la întreaga politică internă și externă a partidului, căreia activitatea neobosită a secretarului său general îi dă cutezanță și clarviziune revoluționară, neprețuită valoare teoretică și practică. Cu aceste gînduri, ii dorim din adîncul inimii tovarășului Nicolae Ceaușescu multă sănătate, putere de muncă, viață lungă, spre a conduce și mai departe cu vigoare destinul comunist al patriei scumpe.
Gheorghe 
BARCHIZEANU 
șef de brigadă 
la șantierul 1 construcții 
industriale din Buzău

politicii interne și externe a României socialiste, modul în care tovarășul Nicolae Ceaușescu sfătuie permanent oamenii de diferite categorii în înfăptuirea celor mai cutezătoare aspirații și idealuri.O împrejurare de a-1 avea aproape a constituit-o și vizita de lucru a secretarului general al partidului la Reșița, cînd’ cetatea- de foc își sărbătorea 200- de ani de activitate industrială neîntreruptă. Firește, în marele entuziasm al oamenilor, secretarul general a jalonat noi obiective menite să facă din Reșița, cu deosebire din combinatul siderurgic, o unitate etalon pentru industria noastră metalurgică. Indicația de bază formulată atunci privea realizarea de către side- rurgiștii reșițeni a unei producții de un milion de tone de oțel. De ce să-nu spun, la început, pentru moment, indicația ne-a surprins, dar sfaturile privind căile prin care 

trebuia să atingem acest înalt nivel de producție, gindurile împărtășite atunci de secretarul general al partidului ne-au călăuzit întreaga activitate, ne-au însoțit zi de zi împlinirile, astfel că astăzi putem raporta : am realizat milionul. Și-l depășim.Urmînd indicațiile care ni s-au dat am făcut mari cotituri în privința creșterii eficientei activității productive, lărgind gama oțelurilor, cu mărci noi, de calitate superioară, economisind în același timp mai bine materiile prime, energia și combustibilul. Este locul să amintesc că numai prin introducerea oxigenului în procesul de elaborare a oțelului, producția a sporit cu 7 la sută, iar prin faptul că am fost îndemnați să promovăm tehnologii mai e- ficiente a crescut și gradul de
„Simțim căldura omeniei sale 

de comunist în munca și viața 

noastră"Am avut fericirea de a-1 avea pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al României socialiste, de mai multe ori în mijlocul nostru, întotdeauna l-am simțit alături pe acest strălucit reprezentant al clasei muncitoare și, totodată, fiu de țărani, învățat de mic să prețuiască și să iubească munca celor ce fac glia să dea roade bogate.Nici eu, nici ceilalți cooperatori din Salonta nu vom uita niciodată zilele cînd cel mai iubit fiu al țării a fost în mijlocul nostru. Nu vom uita prețioasele indicații pe care ni le-a dat în decursul întîlnirilor pe care le-a avut cu noi. Pe vremea aceea, în Salonta erau trei cooperative agricole de producție, forțele erau fărîmi- țate, iar producțiile erau mici și foarte diferențiate de la o cooperativă la alta, deși pă- mîntul și condițiile erau aceleași. în vara anului 1969, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a recomandat să unificăm ('forturile cooperativelot din"' cele trei’ unități pentru sporirea eficienței. Tot atunci, tovarășul Ceaușescu ne-a îndemnat să dezvoltăm sectorul zootehnic.Am vrea să-i raportăm acum celui ce ne-a îndrumat cu atîta clarviziune despre teiul cum am aplicat în viață prețioasele sale indicații. Ne-am unificat într-o singură unitate mare și puternică, care are astăzi o avere obștească de 126 milioane lei. An de an producțiile medii la hectar au crescut intr-un ritm nemaiîn

scoatere a metalului bun din șarjă, iar la laminoare a oțelului util din tona de oțel lingou. Pe această cale, noi am economisit peste 1 200 tone de metal, în condițiile în care pretențiile pentru fiecare dintre șarjele mărcilor noi sînt mult mai mari.La ceas aniversar pentru viața celui mai iubit fiu al României socialiste, care și-a închinat 45 de ani de activitate înfăptuirii celor mai scumpe idealuri ale poporului român, și noi, siderurgiștii Reșiței, in glas cu țara, îi urăm : ..Mulți și buni ani, iubit conducător !“
Mihail LUPȘAN
maistru la oțelăria 
Combinatului siderurgic 
din Reșița,
secretar al comitetului de partid 
din secție.

tâlnit pe aceste locuri. La sfecla de zahăr am obținut 72 000 kg la hectar, iar la griu media la hectar a fost de 6120 kg. In prezent, avem 23 000 capete ovine, 900 vaci cu lapte, de la care am obținut anul trecut o producție de 4 400 litri lapte de la fiecare vacă. Tot anul trecut am îngrășat 50 000 ovine și am livrat statului aproape 2 200 tone de came, depășind cu peste 400 tone angajamentul luat. Am mai livrat statului 20 milioane ouă, 140 tone lină fină, 25 000 hl lapte și alte produse vegetale și animale.Ca urmare a traducerii in viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, anul trecut am obținut din sectorul zootehnic 52 milioane lei, ceea ce reprezintă 70 la sută din totalul veniturilor dobîndite de cooperativa noastră.Roadele acestui avînt — la temelia căruia se află grija și călăuzirea secretarului nos- tj.u general — le găsim azi, întruchipate și în veniturile cooperatorilor. în anul trecut, de pildă, cîștigul mediu anual al cooperatorilor a fost de peste 28 000 lei în zootehnie și peste 22 000 lei în , celelalte sectoare. Putem spune, pe drept cuvînt, că, la fel cu toți fiii patriei, simțim căldura inimii sale de comunist în munca și viața noastră.Hărnicia cooperatorilor din Salonta este cunoscută în toată țara. în ultimii' ani, cooperativa noastră a dobîndit de două ori titlul de „Erou al Muncii Socialiste", de

trei ori „Ordinul Muncii" clasa I, o dată „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a și o dată Ordinul „Meritul Agricol" clasa I ; sîntem hotărîți ca, mer- gînd pe calea arătată de iubitul nostru secretar general, să adăugăm la această zestre mereu noi și noi distincții, care să confirme locul nostru fruntaș pe țară. Cu asemenea simțăminte participăm la întrecerea oamenilor muncii de pe ogoare. Este o întrecere mare, rodnică, din care, așa cum a- deseori a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, are de cîștigat țara întreagă.Mă bucur din toată inima ca în numele cooperatorilor noș
„Cuvinte care ne-au mers 

drept la inimă^„Cum munciți și cum trăiți, tovarăși, cit cîștigați ?“. Cu aceste cuvinte simple, care ne-au mers la inimă, adresate nouă, muncitorilor, de.secretarul generalul .partidului, a început dialogul și vizita de lucru în. secția noastră a chiui mai drag și iubit fiu al țării. De ce să nu mărturisesc că a- tunci, sub puternica impresie și bucurie pe care o trăiam de a avea în mijlocul nostru pe conducătorul partidului și statului, ne îndemnam între noi care să răspundă. Căldura cu care ni s-a adresat ne-a deschis inimile și gindurile. în cele din urmă, toți am fi dorit să vorbim, să arătăm ce-am înfăptuit, ce planuri ne-am făcut pentru viitor. Am discutat atunci gospodărește 

tri — strîns uniți, fără deosebire de naționalitate, în aceleași sentimente de atașament și recunoștință fără de margini față de partid și de strălucitul său conducător — să urez tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, ani multi și fericiți pentru înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
CZEGE Săndor 
președintele C.A.P. Salonta, 
județul Bihor
Erou al Muncii Socialiste

despre toate aceste lucruri, deschizînd o nouă fereastră spre împlinirile viitoare, devenite astăzi realități.Anii care au trecut de la vizita amintită au adus și la Combinatul de prelucrare . a lemnului din Focșani multe înnoiri, multe argumente ale bunăstării noastre. De la cuvintele și angajamentele pe care le-am rostit atunci am trecut cu și mai mare hotă- rire la îndeplinirea răspunderilor ce ne reveneau în realizarea politicii partidului de înflorire continuă a țării, a vieții noastre — a celor ce muncim. Dacă ar trebui să dăm acum răspuns la întrebarea pe care ne-ați adresat-o atunci, iubite tovarășe secretar general, v-am spune că 

muncim într-un combinat în care producția de mobilă a crescut de la 15 000 de garnituri convențipnale la 30 000 de garnituri într-un an ; a fost pus în funcțiune un atelier de mobilă de artă ; a intrat în producție o nouă fabrică pentru obținerea plăcilor aglomerate din fibre de lemn. în acest cincinal combinatul se va extinde prin construcția unor noi unități de fabricare a mobilei și de înnobilare a plăcilor aglomerate din fibră. La îndemnul dumneavoastră, ne-am perfecționat pregătirea profesională, munca noastră a devenit mai ușoară, mai spornică. Cîști- găm mai multi, sîntem beneficiarii grijii partidului de creștere continuă a bunăstării celor ce muncesc. Eu, de e- xemplu, am acum o retribuție aproape dublă față de cea din anul 1970. Locuiesc cu familia la doi pași de combinat, în noul cartier ridicat în vecinătatea platformei industriale a orașului, iar cei doi copii ai mei învață la școala construită în cartier.în tot ce s-a făcut pentru familia ' mea, pentru colegii- mei de muncă,' noi: vedem grija statornică a .partidului, a. iubitului conducător ’față de oamenii muncii din România socialistă. Iată de ce ne alăturăm întregii națiuni, în pragul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, cu urarea pornită din adîncul ființei noastre : Să ne trăiți mulți ani spre binele și fericirea României, a harnicului și devotatului ei popor !
Alexandru DUM1TRACHE 
muncitor la Combinatul 
de prelucrare a lemnului 
din Focșani

(Urmare din pag. I)miliție trebuie să pornească necontenit de Ia răspunderea pe care o au în fața poporului de a apăra ordinea și liniștea publică, proprietatea de stat și obștească, bunurile fiecărui cetățean, de a asigura munca pașnică a poporului nostru".'O importanță excepțională pentru întreaga activitate în acest domeniu o au conducerea și îndrumarea permanentă a acestora de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român, desfășurarea întregii lor munci sub controlul nemijlocit al partidului. Relevînd necesitatea imperioasă a conducerii de către partid a întregii activități a organelor de securitate și miliție, secretarul general al partidului evidenția că aceasta decurge în mod obiectiv din caracterul prin excelență politic al muncii organelor noastre, din locul și rolul pe care ele le au în societate, din faptul că măsurile ce le întreprind se referă la interese majore ale statului, ale poporului, ale cetățenilor patriei.Este meritul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că, în ansamblul măsurilor înnoitoare pe care le-a inițiat în* scopul întăririi democrației socialiste, al înfăptuirii consecvente a principiilor marxism-leninismului în toate domeniile vieții sociale, a intervenit cu energie și fermitate pentru respectarea neabătută în activitatea Ministerului de Interne și a celorlalte organe de stat a legalității socialiste, pentru înlăturarea cu de- săvîrșire a unor practici nejuste ale trecutului, a oricăror manifestări de subiectivism și arbitrar, pentru curmarea abuzurilor și asigurarea unui climat civic în care să fie respectate și apărate drepturile și libertățile cetățenilor, munca lor creatoare, avutul personal și obștesc, ordinea și liniștea publică, să fie create astfel de condiții ca fiecare cetățean să se simtă pe deplin în siguranță, să știe că nimeni și niciodată nu va fi sancționat pe nedrept.Un puternic stimulent pentru îmbunătățirea activității acestor organe, îndeosebi pe linia creșterii fermității și răspunderii lor în* aplicarea legilor și în asigurarea ordinii și liniștii publice l-au constituit criticile îndreptățite pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a făcut asupra muncii desfășurate de noi. Aceste critici, ordinele șl indicațiile pe care ni le-a dat ne-au îmbărbătat și ne-au mobilizat să îndeplinim în mai bune condiții sarcinile încredințate de partid și popor.în munca organelor Ministerului de Interne se promovează cu perseverență principiile de partid, fermitatea revoluționară, cultul pentru lege, dreptate și adevăr. înalta calitate de activiști de partid și 

de stat atribuită lucrătorilor de securitate și miliție de către conducerea partidului, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu generează in conștiința noastră un profund sentiment de satisfacție comunistă, pe care îl resimțim ca o învestitură a responsabilității de a ne face permanent datoria, angajați cu toate forțele în munca și lupta pentru executarea ireproșabilă a misiunilor încredințate. Nu uităm nici o* clipă înaltul comandament de muncă și comportare ce rezultă din adevărul 

relevat de secretarul general al partidului că prin felul în care acționează . lucrătorii din organele Ministerului de Interne, oamenii nu judecă în fond activitatea proprie a acestor organe, ci, într-un fel, însăși orinduirea noastră socialistă.Indicînd cu clarviziune politică principalele coordonate ale activității pe acest tărim, tovarășul Nicolae Ceaușescu așază pe prim plan prevenirea faptelor antisociale, a oricăror acțiuni care ar aduce prejudicii intereselor țării și ale cetățenilor. „Principala noastră preocupare — sublinia secretarul general al partidului în Raportul prezentat la Conferința Națională a P.C.R. — trebuie să fie de a-i împiedica pe oameni să comită abateri, iar atunci cînd o fac, de a-i ajuta să se îndrepte".Această teză programatică, de o deosebită însemnătate teoretică și practică, exprimă înaltul umanism al politicii partidului și statului și, totodată, grija permanentă de a asigura respectarea de către fiecare cetățean al țării a legilor și normelor de conviețuire socială.

Situarea cu prioritate a prevenirii în centrul preocupărilor este și o expresie a schimbărilor fundamentale produse în comportarea și activitatea oamenilor, în conștiința lor, ceea ce se reflectă în reducerea continuă a manifestărilor antisociale, in îngustarea bazei sociale care generează infracțiuni. Ea oglindește, de asemenea, creșterea spiritului de răspundere al maselor populare pentru apărarea valorilor societății noastre socialiste, manifestarea tot mai pregnantă a capacității colecti

velor de oameni ai muncii de a interveni cu promptitudine și fermitate pentru a împiedica producerea de fapte antisociale și de a acționa cu mijloace educative în scopul integrării sociale, in muncă și viață, a persoanelor care au comis diferite abateri.în același timp avem datoria să fim necruțători cu toți cei care se dedau la acțiuni ostile intereselor poporului nostru, construcției socialiste, independenței și suveranității patriei. Pentru noi este evident că atitudinea profund umană și generoasă a societății nu are nimic comun cu îngăduința față de cei care încalcă normele legale și de comportare în societate, că este imperios necesar, așa cum sublinia secretarul general al partidului, „...să aplicăm ferm principiul ca nimeni să nu se poată sustrage răspunderii față de colectivul de muncă, față de societate și stat pentru încălcarea legilor și normelor de conviețuire socială și deci să nu rămînă nepedepsit, dar, totodată, nimeni să nu fie sancționat sau pedepsit pe nedrept".Acționînd consecvent în spiritul 

indicațiilor, orientărilor și. cerințelor ce ne sînt puse în față de președintele republicii noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dovedind în toate împrejurările fermitatea și exigența necesare, nu vom îngădui sub nici o formă ca elementele parazitare, declasate, infractoare să tulbure climatul civic sănătos al societății. Fermitatea și intransigența noastră față de asemenea elemente se vor manifesta în așa fel incit a- cestea, odată cu condamnarea lor de către opinia publică, să simtă și as

primea pedepsei prevăzute de legile țării. In acest fel înțelegem ca, împreună cu celelalte organe de stat, cu colectivele de oameni ai muncii, să ne aducem contribuția la promovarea concepției partidului nostru, a clasei noastre muncitoare despre u- manismul revoluționar, dreptate și adevăr, etică și echitate.în etapa actuală a dezvoltării societății noastre socialiste dobîndesc dimensiuni și valențe noi conlucrarea organelor Ministerului de Interne cu celelalte organe de stat, cu organizațiile de masă și obștești, dezvoltarea și perfecționarea legăturilor cu masele de oameni ai muncii.Cerințele noi care se ridică în acest domeniu derivă din concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, concretizată în măsurile adoptate de Conferința Națională a partidului cu privire la participarea tot mai largă și activă a maselor populare, a întregului popor la conducerea vieții economico-sociale, la soluționarea tuturor problemelor activității de stat, inclusiv la înfăptuirea justiției.Măsurile revoluționare privind 

creșterea rolului colectivelor de oameni ai muncii, al organizațiilor obștești, al maselor populare în înfăptuirea legalității socialiste și respectarea normelor de conviețuire în societate — elaborate din inițiativa secretarului general al partidului — sînt expresia unei abordări dialectice a transformărilor structurale din societatea românească. Ele stabilesc, într-o largă perspectivă, direcțiile adîncirii democrației socialiste, ale' perfecționării relațiilor sociale și așezării pe baze noi a ra-

porturilor dintre om și societate. Noul cadru al realizării legalității și ordinii de drept este o dovadă elocventă a prețuirii pe care partidul, societatea noastră socialistă o acor-

muncii pen-

dă omului, a încrederii în capacitățile sale creatoare, de continuă perfecționare și autodepășire morală și cetățenească.Caracterul profund original al măsurilor adoptate, semnificațiile lor politice, sociale, etice, umane și juridice implică mutații calitative fără precedent în normele de drept ale societății noastre, în activitatea desfășurată de organele de stat și de colectivele de oameni ai tru înfăptuirea justiției.în viitorul apropiat, secretarului general al orientările adoptate de Națională își vor găsi concretizarea în noua legislație a țării, penală si contravențională, în cea care privește îmbunătățirea sistemului organelor de judecată, în noul Cod al familiei și în noua legislație civilă. Această legislație va exprima noile principii de drept, corespunzătoare actualei etape de dezvoltare a societății noas

indicațiile partidului, Conferința

tre, .cerințelor democrației socialiste, ale fermității în combaterea oricăror Încălcări ale legii și a tendințelor unora de a pretinde de la societate totul fără o participare deplin angajată la muncă.Pentru întreaga noastră activitate constituie un criteriu fundamental principiile politicii penale a partidului, înfățișate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Conferinței Naționale și aprobate unanim de înaltul forum al comuniștilor : respectarea neabătută a Constituției și legilor țării, egali

tatea tuturora în fața legii, fără nici un fel de deosebire, respectarea dreptului de apărare pentru orice persoană învinuită, extinderea dreptului de asistență judiciară încă din faza primelor cercetări, respectarea riguroasă a prezumției de nevinovăție, astfel încît nimeni să nu poată fi sancționat decit dacă se face dovada certă a faptei sale. Aceste principii ilustrează preocuparea consecventă a partidului nostru pentru întărirea climatului de legalitate.Practica informării maselor, de către organele speciale ale statului, asupra diferitelor cazuri de infracțiuni și punerea în dezbaterea colectivelor de oameni ai muncii a celor care încalcă normele de comportare în societate vor contribui la dezvoltarea opiniei de masă combative fată de concepțiile și atitudinile retrograde, străine eticii și echității socialiste.Dezbaterea, din inițiativa secretarului general al partidului, în cadrul Conferinței Naționale a problemelor privind îmbunătățirea activității organelor Ministerului de Interne, de

finirea cu limpezime a locului și rolului lor în contextul dezvoltării viitoare a societății noastre marchează o etapă nouă, calitativ superioară în munca organelor de securitate și miliției.Și de data aceasta, secretarul general al partidului a definit direcțiile activității de viitor și căile de îndeplinire a sarcinilor ce ne revin. Organizarea și desfășurarea muncii noastre în conformitate cu noile sarcini și orientări necesită o îmbunătățire substanțială a calității și eficienței, îndeplinirea și in cadrul organelor de securitate și miliție, al celorlalte u- nități și formațiuni a obiectivului privind transformarea acumulărilor cantitative într-o nouă calitate, corespunzător cu cerințele sporite ale e- tapei actuale. în acest scop sînt necesare perfecționarea formelor și metodelor de muncă, organizarea științifică a întregii noastre activități, înlăturarea cu hotărîre a rutinei și formalismului, a manifestărilor de automulțumire.Pentru comuniștii și întregul nostru personal au constituit de profundă satisfacție noștință întâlnirile Nicolae Ceaușescu cu partid și cadrele de conducere din sectorul nostru de activitate. Indicațiile deosebit de prețioase pe care le-am primit de fiecare dată reprezintă linii călăuzitoare în activitate și, totodată, factor de mobilizare a tuturor eforturilor în scopul îndeplinirii exemplare a misiunilor dințate.

; prilejuri și recu- tovarășului activul de

încre-Personalitatea luminoasă a conducătorului României socialiste. în care sînt întruchipate virtuțile cele mai alese ale poporului român și calitățile luptătorului revoluționar, constituie pentru toate cadrele noastre, ca și pentru întregul popor, o sursă inepuizabilă de încredere și bărbăție, de responsabilitate comunistă, patriotică față de interesele supreme ale țării.Comuniștii din organele Ministerului de Interne, întregul personal își exprimă sentimentele de înaltă stimă și profundă prețuire, de dragoste fierbinte și recunoștință pe care ie nutresc față de secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și îi urează, din adîncul inimii, celui mai iubit fiu al poporului, la a șaizecea aniversare, mulți ani de viață, sănătate și putere de muncă, spre binele și prosperitatea națiunii socialiste române. Cu acest prilej sărbătoresc, ne reinnoim, în fața comandantului suprem, angajamentul solemn de a servi, clipă de clipă, țara și poporul, de a munci cu devotament și abnegație ca soldați credincioși ai eroicului nostru partid comunist, de a-și consacra întreaga energie și putere de muncă, entuziasmul și pasiunea cauzei înfloririi și prosperității României socialiste.
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ne declară cunoscutul dirijor Sergiu CELIBIDACHE

„Este o mare bucurie pentru 
mine de a mă intiini aici, 
la București, cu un colectiv 

de excelenți muzicieni“

Au început repetițiile Orchestrei simfonice a Filarmonicii bucureștene cu Sergiu Celibidache. Se studiază : Brahms, Ravel, Stravinski. în fiecare dimineață — 4—5 ore de „școală a muzicii" pentru fiecare instrumentist, pentru studenții conservatorului, prezenți la Ateneu, pentru melomanii de toate virstele care vin să urmărească arta distinsului muzician. O „măsură", o propoziție muzicală se reia de nenumărate ori, pentru a fi înțeleasă, pentru a fi construită așa cum cere partitura....Brahms nu-i nici Chausson, nici Ravel, și la violoncele, la viole, arcușul, în începutul Simfoniei a IV-a, nu trebuie să fie dur ; în „anacruză", viorile trebuie să pornească fără accent ; basul să sune consistent. armonicele să fie simțite ca o fintină arteziană, să fie pătrunsă structura muzicală, să se omogenizeze „partidele"...Sergiu Celibidache, la pupitru, explică in-, tegrarea, raționalitatea sunetelor. Pentru a face muzică adevărată trebuie să vezi exact topografia partiturii. 8 măsuri — după cum spune dirijorul — sint „nimic" dacă nu vezi ce urmează, dacă nu știi ce este înaintea lor, dacă nu știi de unde vin...
— Dumneavoastră ce

reți de fapt instrumen
tiștilor din orchestră 
un lucru foarte „sim
plu": să știe Muzică. 
Anume, să cunoască 
Armonie, Contrapimct, 
Instrumentație, Or
chestrație, cum se 
cintă Brahms...S. C. — Și acest* lucru, știu, nu-i simplu deloc. ' Filarmonica bucureșteană este însă un excelent colectiv de muzicieni. Este disciplinată, receptivă, maleabilă, inteligentă ; nici un dirijor nu-și poate permite șă vină in fața ‘ei- nepregătit, să spună nonsensuri. Felicitări lui ion Voicu pentru a- ceastă orchestră. Eu de fapt am spus instrumentiștilor că mă consider colegul lor, că împreună trebuie să găsim ideile partiturii, să refacem continuitatea • ideilor. O partitură nu conține toate elementele. Trebuie descoperită adevărata ei dimensiune. Cu diletantism și improvizație se poate face un fel de muzică, dar nu muzică adevărată. Este o mare bucurie pentru mine că am găsit aici o

imediată rezonanță in orchestra simfonică bucureșteană. Sint convins, după cum merg repetițiile, că vom avea concerte excepționale, tot atît de strălucite ca și acelea susținute de marile colective simfonice din Londra, Berlin... Trebuie perceput materialul din complexul sonor așa cum l-a gindit compozitorul, cum l-a scris, trebuie să găsim sensul textului muzical. Muzica nu este statică. „Acum" nu înseamnă nimic dacă nu înțelegi de unde s-a născut sunetul, ce îi urmează. în fiecare sunet există ce a fost înainte și ce vine după el. Adică, este important pentru noi toți să cunoaștem afinitățile elementelor, chiar și adversitățile și impulsul dintr-o partitură. La pupitru, dirijorul în fața unei orchestre, trebuie să facă să funcționeze „motorul".— Este știut că nu 
sinteți de acord cu im
primările. Dar ceea ce 
realizați dumneavoas
tră, aceste elevate mo
mente de muzică, nu 
trebuie să rămină ?S. C. — Oare pot să rămînă așa cum au fost create cu adevărat ? Oare se pot retrăi cu aceeași intensitate acele momente din viață care ți-au rămas în suflet o dată .''jentru totdeauna? Noi f ițim grecii antici și ..redem, că-i înțelegem. iiS-au făcut serioase studii,, s-a descoperit că noțiunea de „foc", spre exemplu, avea cu totul alt înțeles la vremea lor...

— Spuneați in tim
pul repetițiilor că nu 
sinteți de acord cu 
acei compozitori care 
găsesc in perfecțiunea 
tehnică un scop, care 
pierd din vedere e- 
sența.S. C. — Da, sunet pentru, sunet nu accept. Nu are de a face cu muzica, așa cum nu-i înțeleg pe acei dirijori care parcurg o

partitură wagneriană cu o durată de 30 de minute în 13 minute ! Mai are vreo legătură cu ce-a gindit Wagner ? Dar cei care fac „Valsul" de Chopin in 40 de secunde ? ! Cred că acestea țin de „performanțe", nu de muzică ! Muzica înseamnă calitate. Trebuie înțeleasă în profunzimea ei. Acest lucru il urmăresc in repetițiile mele cu filarmonica. Doresc să realizăm concerte excepționale aici, la București, și la Iași. Mi-e sufletul plin de Iași, acolo mi-am petrecut adolescența ; acei ani sint un capital neînchipuit de valoros pentru mine. Iașiul cu străzile lui, cu amintirea marilor oameni de cultură, cu anii de studiu. în același timp trebuie să vă mărturisesc că sint foarte nerăbdător să văd Iașiul contemporan, transformările care au avut loc, pe toate planurile, în ultimii ani".în fiecare dimineață, 4—5 ore de repetiție sint, așa cum am spus, „lecții deschise" de Contrapunct, Forme, Orchestrație... „Cu răbdare se ajunge la măiestrie. Să încercăm să gîndim muzica funcțional și din memorie; să avem o concepție clară. Fiecare instrumentist este de fapt un dirijor, eu nu fac decît să elimin greșelile".Marți s-au repetat primele două părți din Simfonia a IV-a de Brahms. Miercuri — tot Brahms. Ore de studiu, ore de muzică, întilnirea cu Sergiu Celibidache este un eveniment al vieții muzicale... Greu de așternut pe hîrtie toate recomandările sale pentru o singură „măsură" dintr-o mare simfonie !
Smaranda 
OȚEA.NUFoto : Emanoil Tînjală

Muzeul „Grigore Antipa" 

și-a redeschis porțileDupă opt luni de eforturi neîntrerupte ale muzeografilor și cercetătorilor, Muzeul „Grigore Antipa" din Capitală și-a redeschis porțile. La apelul făcut marilor muzee ale lumii, pentru completarea exemplarelor distruse în urma cutremurului, au răspuns instituții științifice din Franța, Iugoslavia, S.U.A., Australia și alte țări. Muzeul Antipa a primit în dar, printre altele, și unele exponate de o importanță excepțională : de pildă, un crinoid fosil, care face parte dintr-un grup ce se credea dispărut de peste 200 milioane ani. El a fost găsit, recent, de cercetătorii francezi lingă Insulele Azore, exemplare de acest fel nemaifiind expuse decît la Muzeul de istorie naturală din Paris. A sosit, de asemenea, pe adresa muzeului bucureștean o bogată colecție de pești — peste 100 — din apele Africii, aduși de traule- rele românești. Au mai fost trimise muzeului interesante moluște din Australia, păsări și mamifere din Canada și Israel, mii de fluturi — exemplare foarte rare — venite din Japonia și Indonezia etc. (Agerpres)
Descoperiri 
arheologice 

la SarmizegetusaCercetările arheologice efectuate în ultima vreme la Sarmizegetusa, fosta capitală a Daciei romane, au scos la iveală o serie de noi. piese care vin să întregească semnificația istorică a acestei așezări. într-unul din templele de aici s-a descoperit un fragment de inscripție amintind numele a două divinități. Au fost găsite, de asemenea, opaițe romane din ceramică, monede imperiale din bronz, fragmente din vase, un Segment dintr-o statuie de marmură reprezen- tîndu-1 pe Hercule.în același templu s-a descoperit un relief din marmură . înfățișînd pe zeul Silvanus împreună cu 9 dintre însoțitoarele sale. Săpăturile arheologice continuă. (Agerpres)
t V

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală « Vlad Tepeș. 

(Istoria României — liceu)
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dumneavoas

tră liber vă recomandăm...
17.20 Reportaj pe glob : Madagas

car. Documentar
17.40 Consultații medicale
18,00 Moment folcloric cu Ion 

Cristoreanu
18.10 România pitorească
18.40 Cupa' Mondială la schi alpin. 

Proba feminină de. slalom 
special de la Bad Gastein 
(Austria). Selecțluni înregis
trate

19.20 1001 de seri (
19.30 Telejurnal
19,50 Omagiul poporului
20.10 Ora tineretului
21,00 Teatru TV : „Personalitate 

pentru concurs" de Corneliu 
Marcu

22,05 Muzică ușoară contemporană
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,50 Omagiul poporului
20,10 Concertul orchestrei Simfo

nice a Radioteleviziunii
22,25 tnchiderea programului

ROMÂNIA — FILM prezintă ■■

ACȚIUNEA „AUTOBUZUL
O producție a Casei de filme 5, cu concursul Ministerului de Interne

Scenariul : loan Grigorescu. Regia : Virgil Calotescu. Ima
ginea : Vasile Vivi Drăgan. Muzica : Cornelia Tăutu. De
coruri : Virgil Moise. Costume : Oltea Ionescu. Sunet: Bu
jor Suru. Montaj : Eugenia Naghi. Director film : Dumitru 
Tofan. în distribuție : Gheorghe Dinică, Irina Petrescu, Mir

cinema
• Acțiunea „Autobuzul" : SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
BUCUREȘTI - 9*,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ziua gloriei : PATRIA — 9,15;
11,30; 13,30: 16; 18,15; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15: 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9,15: 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20.30, COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15; ARTA — 0; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Dantelăreasa : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
o Diamantele negre : GRIVIȚA — 
9; 12; 16; 19.
© Scaramouche : FSTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Matriarhat : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.

© AI șaptelea continent î VICTO
RIA ~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Mateiaș gîscarul — 9,15; 11;
12,45; 14,30, Iarba verde de acasă
— 16; 18; 20 : DOINA.
© Evadați din viitor : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15/
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
© Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
© Mama : BUCEGI — 9; 11,15;
13,30; 16: 18; 20.
©Jane Eyre : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
e Henric al V-lea — 9,45: 11.45;
Caciaimaua — 14; 16,15, Yojimbo
— 18,30, Mîndrîe și prejudecată
— 20,30 : CINEMATECA.
© împușcături sub clar de lună : 
LIRA — 1'5,30; 18; 20,15, PACEA — 
15; 17,15; 19,30.
© Cintecul lebedei : CINEMA
STUDIO — 9,45; 11,45; 13,45; 16;
18,15; 20,15, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
© Melodiile nopții albe : MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Mark polițistul î FERENTARI
— 10,30; 15,30; 18; 20.
© Vacanță la unchiul Toma : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
© Condurul și trandafirul : VOL

Frumosul românesc în concepția 
și viziunea poporului

Bogăția și valoarea artistică a folclorului românesc sint unanim recunoscute ; literatura noastră cultă stă sub semnul acestei matrice stilistice mai mult, poate, decît oricare dintre literaturile europene și. prin urmare, descifrarea originalității marilor scriitori nu se poate dovedi temeinic decit pornind de la leagănul spiritual folcloric. Se cuvine, de asemenea, să consemnăm ecoul in străinătate al primei colecții de poezii populare alcătuite de Vaslle Alecsandri. căci Europa „descoperea" un teritoriu spiritual de o surprinzătoare originalitate și prospețime, care a uimit și incintat multe personalități eminente ale epocii. Tălmăcite în franceză, germană și engleză, baladele culese și tipărite de Alecsandri (in special Ballades et Chants populaires de la Roumanie, Paris — 1855) au jucat, cum se știe, un important rol propagandistic, au creat o atmosferă filoro- mână. mai ales în Franța, in preajma Conferinței de la Paris din 1856. cind se discuta soarta principatelor române. Se poate spune că volumul devenise un adevărat mesager politic al nostru, fiind expediat diverselor oficii diplomatice sau delegații, mai ales la Constantinopol. spre a dovedi și în acest mod lupta eroică a românilor dusă în decursul unei istorii zbuciumate și dramatice. Ubi- cini. autorul unei bogate introduceri la colecția lui Alecsandri. apoi Prosper Merimăe, Jules .Michelet, Henry Stanley (autorul englez al unei Roman anthology, Hertford, 1856), Wilhelm von Kotzebue (traducătorul în germană al unei Rumănischc Volks- poesie, Berlin, 1857), Ve- gezzi-Ruscalla în Italia ș.a. au formulat aprecieri entuziaste, de ordin deopotrivă istoric și artistic, privitoare Ia creația populară a locuitorilor din spațiul carpato-dunărean. Cavour însuși, cunoscut om politic, a susținut cauza politică românească bazat, între altele, pe simpatia față de creația spiritului românesc, așa cum rezultă ea din colecția Alecsandri. Iată de ce, atunci cînd vor- • bim de asemenea mari creații ale poporului se cade să ne amintim mereu și rolul militant în adevăratul înțeles al cuvîntului pe care ele l-au jucat, atît pe plan intern, cit și extern.Pentru aceste cîteva rațiuni, și pentru altele încă, antologia apărută recent la editura „Eminescu" sub titlul „Frumosul românesc în concepția și viziunea poporului" (îngrijitori de ediție : loan Șerb și Florica Șerb, cu o prefață de Dan Grigorescu) ne apare ca o inițiativă întru totul legitimă și oportună.

Volumul, fără a fi inclus opinii din afară (introducerea lui Ubicini la Ballades et Chants populaires de la Roumanie sau un capitol din cartea lui Jean Boutiere despre Creangă puteau figura, cu folos, in sumar), este foarte bogat în aprecieri pătrunzătoare și semnificative datorate unor mari scriitori și cărturari ai neamului nostru, ale căror texte subliniază, în mod convingător, profilul artistic al poporului român, „frumosul românesc" : Vasile Alecsandri, M. Eminescu, De- lavrancea, N. Iorga, O- vid Densusianu, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, G. Ibrăileanu, C. Brăiloiu, D. Caracostea, V. Pârvan, Lucian Blaga, G. Călinescu, Tudor Vianu, Al. Philippide, Mircea E- liade, M. Ralea, Al. Dima, Edgar Papu (lipsește, între cei mai importanți. T. Ma- iorescu. cu excelentul studiu Poeziile populare române din 1868 sau cu Literatura română și străinătatea din 1882, în care formulează teoria „romanului poporal". De asemenea, lipsește contribuția cristalizată în deceniile din urmă, cu care, firește, antologia s-ar fi cuvenit să fie mai generoasă, din motive lesne de înțeles). Unele dintre textele Incluse sînt eseistice : L. Blaga, T. Vianu, G. Călinescu, M. Ralea, altele — docte : C. Brăiloiu, D. Caracostea, Ov. Densusianu, O. Bîrlea, altele sint mărturisiri lirice, rod al dragostei pentru creația populară și al unor convingeri adinei, durabile, așa cum este discursul de recepție la Academie al lui M. Sadoveanu, din 1923, în care marele prozator vede

în rădăcina folclorică a literaturii române culte tocmai specificitatea și condiția afirmării în contextul spiritual al lumii : „Fiecare ițeam trebuie să-și aducă nota sa in armonia obștească. La urma urmei, de undeva trebuie să pornim, linii au încercat să purceadă de la artificialități și imitații străine. N-au adus insă lucrări ale noastre și de valoare decît acei care au avut in vedere elementul statornic al neamului lor". în continuare, autorul „Baltagului" consideră, pe drept cuvînt. folclorul ca izvor „de viață și energie", precum și dovada cea mai elocventă a viețuirii noastre pe aceste meleaguri, căci, „cit suferind acest popor a cîntat el dădea dovadă că trăiește și va răzbi"... Referindu-se la virtuțile artistice ale producției poporului. Ibrăileanu, fiind de părere că „noi avem una din cele mai bogate și mai frumoase poezii populare din Europa", apreciază că. in general, poezia populară „e concepută de un om care simte și niciodată de unul care vrea să fie poet", că e creată „în- tr-un moment de inspirație și niciodată in unul de voință". Iar observația după care poezia cultă „nu e altceva decit evoluția poeziei populare", fără a fi interpretată exclusivist, exprimă un adevăr pe care, de pildă, G. Călinescu îl demonstrează cu elocință în Istoria literaturii române de la origini pină în prezent, în capitolul consacrat celor patru mituri fundamentale: Traian și Dochia, Miorița, Meșterul Manole, Sburăto- rul, care au constituit „punctele de plecare mitologice ale oricărui scriitor

național". Spre verificarea și ilustrarea aserțiunii criticului, să luăm un singur exemplu : mitul Meșterului Manole. ilustrat în creația cultă de numeroși scriitori atit de diverși ca structură: O. Goga. V. Eftimiu, Lucian Blaga, Ion Luca, Horia Lo- vinescu și alții. Și, de altfel, întreaga pleiadă a clasicilor are o puternică rădăcină înfiptă în creația populară, sursă perenă de inspirație pentru orice artist autentic și, în același timp, colecție de mari repere.Un deosebit interes îl prezintă acele texte din antologie care tind să contureze, pe baza creației populare, ceea ce se înțelege îndeobște prin „fizionomia spirituală românească". Este vorba, se înțelege, de note predominante, de înclinații ori de nuanțe distinctive, și nu de trăsături unice, ori pe care le-am deține în exclusivitate, căci specificitatea se conturează prin interdependență, în afara căreia nu poate fi apreciată, în acest sens, eseul lui Blaga Despre dor, eseul lui Ralea despre Fenomenul românesc, fără a fi interpretate ad litteram, pot oferi sugestii fertile pentru etnopsihologie. Ca de pildă exprimarea stărilor de

nuanță, cum ar fi dorul, jalea și urîtul, care constituie „substanța celor mai multe poezii populare". Dorul, în special, poate fi considerat „ipostaza românească a «existenței» umane". De aici se deduce eliminarea, din poezia populară, a două grave neajunsuri : „efuziunile sentimentale și ariditatea alegorismului", atît de

frecvente în alte literaturi. Starea de discreție, de nuanță presupune, în același timp, echilibru, armonie interioară, condiții peremptorii ale rezistenței noastre, care, istoric, se poate demonstra elocvent. Dintr-o asemenea perspectivă, capodopera folclorului nostru, balada Miorița, nu mai poate apărea drept expresia resemnării, a împăcării cu moartea, stări sufletești ale reacției imediate, empirice, cit expresia unei filozofii și a unei mentalități superioare, adică unei viziuni „de sus" a- supra existenței, din care dispare lamentarea melodramatică ori șocul traumatizant, căci ciobanul mioritic este un produs al istoriei acestor meleaguri, care a trăit scurgerea vremurilor și deține secretul existenței, și nu un produs limitat al propriului destin, care nu pătrunde dincolo de propria-i, întîmplătoarea-i viață. Cind nu. vedem dincolo de noi ne înspăimîn- tăm, ne cuprinde anxietatea, oroarea, deruta, ne dezechilibrăm, iar încheierea nu poate fi decit aceea de victimă a istoriei, care ne devoră. Poporul român a rezistat însă, căci, fără să-1 înspăiminte jertfele vitregiei vremurilor, ceea ce ar fi putut să-l doboare, ci omagiindu-le cu evlavia cuvenită, el a avut mereu în minte și în suflet nu ceea ce e vremelnic sau aleatoriu, ci dimensiunile istoriei și ale eternității. în acest sens, destinul eroului mioritic capătă semnificații adinei, răscolitoare, ce dau „frumosului românesc", admirabil ilustrat in folclor, o accepție umană pe măsura valorii artistice superioare. Antologia de la editura „Eminescu" își dovedește astfel deplina utilitate. Ne putem întreba, pe marginea numeroaselor teme artistice, morale, filozofice — dintre care am încercat a distinge cîteva — în ce măsură creatorii de azi, artiștii vremii noastre, țin, seama in operele lor de acest inepuizabil tezaur de gîndire și creație al poporului, ce direcții continuă, cum resimt actualitatea unor trăsături ale „frumosului românesc" așa cum s-au conturat ele in viziunea, și concepția poporului șj așa cum le re4 găsim de altfel în orientările culturii noastre socialiste. Oricît de mari și de multe realizări am avea — și avem 1 — nu vom înceta să considerăm asemenea valori artistice ale poporului ca pe o mare, inepuizabilă sursă de creație, model peren pentru orice creator, de azi și de miine.
Pompiliu MARCEA
Ilustrații de 
Val MUNTEANU„Să mergem mereu la izvorul vieții, așa cum ne îndeamnă, ne sfătuiește tovarășul Nicolae Ceaușescu“

cea Albulescu, Ion Dichiseanu, Silviu Stănculescu, Vistrian 
Roman, Draga Olteanu-Matei, Jean Constantin, Aurel Giu- 
rumia, Mariana Calotescu, Dumitru Rucăreanu, Gheorghe 
Patru. Film realizat în studiourile Centrului de Producție 

Cinematografică „București"

GA — 9; 12,15; 16; 19,15, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30.
© Imposibila poveste de dragostei 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
© Floare la ureche : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
© Fair-Play î POPULAR — 16;
18; 20.
© Aventurile maimuței Nuky — 
15,45, Sărbătoarea sălbatică — 18; 
20 : MUNCA.
© Program de desene animate 
Walt Disney — 9,30, Pămînt fier
binte — 11,30; 13,30; 16; 18; 20 : 
FLACĂRA.
© Regăsire : PROGRESUL — 16; 
18; 20. x-
© Ura : COSMOS — 16; 18; 20.
© Comoara din lacul de argint : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

teatre
o Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19,30, (sala mică) : Romulus cel 
Marc — 17; 20.

• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
O Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădi
na Icoanei) : Tineri căsătoriți 
caută cameră — 19,30.
o Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 19,30, (sala 
Studio) : Conversație despre dl. 
von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești : Regele Ioan 
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Camping-Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17 ; 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Pino
cchio — 17.
• Teatrul „I. Vasilescu": Bal la 
revistă — 19,30.

(Urmare din pag. I)mirare / Să fii om e lucru mate". Cu aceasta l-aș caracteriza, cred, cel mai bine pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, remareîndu-i grija pentru oameni și pentru problemele vieții lor de pretutindeni din țară. Omenia cu care se apropie zi de zi de cetățenii patriei; „omenie" pe care noi, maramureșenii, o socotim o mare virtute, îl fac să fie mare între oameni, respectat și prețuit. Pentru aceasta, din tot sufletul meu. ca artist, îl voi sprijini in activi- tatea-i multilaterală. în politica pe care o duce în fruntea partidului și statului. îi doresc, la împlinirea a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, multă sănătate și putere de muncă, în folosul întregii noastre națiuni socialiste.Eu cred că se cuvine ca această urare pe care tineri și bătrîni, muncitori, țărani, creatori o facem din adincul inimii să se însoțească mereu și temeinic cu angajamentul izvorit din convingerea noastră de artiști comuniști : de a nu precupeți nimic spre a înfățișa în noi și noi lucrări chipul glorios al poporului și al patriei, urmînd astfel prin faptele noastre de artă îndemnurile pornite din gindirea umanistă, revoluționară a secretarului general al partidului. Numai așa ne vom face datoria față de țară, față de partid, față de luminosul exemplu al tovarășului Ceaușescu. Noi știm că ii plac în mod deosebit faptele, că nimic nu-i merge mai mult la inima sa largă decît faptele spre care ne îndemnă, rezultatele lucrării noastre puse in slujba țării, pentru că oamenii sînt în chip esențial ceea ce înfăptuiesc.

Sînt un artist care trăiește într-o anumită zonă a țării. Am dorit să aduc în complexul național al artei noastre nota particulară a maramureșenilor. Am avut ocazia să urmăresc din primul moment dezvoltarea județului Maramureș, de Ia începutul orinduirii socialiste și pină astăzi. Trecutul și prezentul acestui ținut îmi sint atît de apropiate incit și acum personaje reale precum Pintea haiducul sau Bogdan Voievodul și alte nume de luptători din istoria mare a țării îmi prefigurează noi lucrări, conștient fiind că aceste figuri ilustre transfigurate in lucrări de artă reprezintă o zestre carp trebuie să se afle permanent intre noi, la Baia Mare, sau in oricare altă localitate a patriei.Dar printre noi. în clocotul muncii, se află nenumărate figuri remarcabile. De multe ori oameni foarte modești și simpli, a- parent neînsemnați, sînt, prin ceea ce fac la locul lor de muncă, adevărați eroi. Ei sînt, în fapt, cei care duc greul, sînt inițiatorii, cei care își frămîntă capul să transforme planul în fapte, să facă tot ceea ce noi vedem in jur, oriunde, atent, ne aruncăm privirea. Acești oameni anonimi ai muncii sînt uriașii timpurilor noastre. Lucrările artiștilor, in cele mai variate modalități și stiluri, trebuie să exprime ceea ce este necesar să cunoaștem din frămintările creatoare ale momentului de față pe întreg cuprinsul țării.Eu cunosc mai bine viața țăranilor și a minerilor maramureșeni, de aceea mă preocupă să transpun in lucrările mele sugestii și simboluri din folclorul acestora, din felul în care ei gîndesc lumea și

viața. Sînt născut într-o asemenea familie. Acasă se discuta despre cele ce se intîmplă în mină și de aceea pentru mine un miner este un erou. O parte a vieții lui și-o petrece sub pămînt, nevăzînd soarele, lumina. Este oare doar o lozincă sau este un adevăr fertil, artei să spui și să arăți că un miner este simbol al eroismului zilelor hoastre ? Cred că este un profund adevăr, inepuizabil pentru progresul artei noastre.Cunoscînd aceste lucruri, nu am avut niciodată nevoie să mă duc în vecini să întreb ce să fac. A fost pentru mine o chestiune de conduită morală să îmi găsesc în această realitate și întrebările și răspunsurile pentru creația mea. Tocmai de aceea, într-o expoziție a mea mai recentă deschisă la Baia Mare, am prezentat sculptură mică în lemn inspirată de tradițiile minerești, piese care să fie accesibile pentru cetățeni în casă, în locuințele lor. Arta trebuie să pătrundă și aici, nu numai în spațiile publice și în forme monumentale. Experiența a dat roade, aproape toate lucrările fiind cumpărate de vizitatori. Voi continua această muncă de reflectare a vieții spirituale a maramureșenilor, voi aprofunda cunoașterea folclorului muncitoresc, de care vorbim tot timpul, dar care nu este nici cunoscut și nici valorificat îndestul. Voi mai lucra — dacă și sănătatea îmi va permite — și gravură în lemn, transfigu- rind momentele revoluționare parcurse de țara noastră în ultimele decenii.Avem atitea evenimente mari, manifestări de seamă ale vieții sociale, roadele minunatei politici a partidului nostru, ale contribu- . ției remarcabile în toate domeniile a tovarășului Ceaușescu. Preocuparea ar

tiștilor trebuie în permanență să fie orientată in această perspectivă, alături de cetățenii întregii țări, angajați să traducă in viată mărețele obiective cuprinse în documentele de partid și de stat. Cu toții mîncăm aceeași pline pentru care trudește poporul. Simțindu-mă cetățean al acestei țări și atașat ei. am căutat, ca artist, să-mi țac datoria, să o slujesc cu credință și, după puterile mele, să-i sprijin sincer aspirațiile și înfăptuirile cu care astăzi se prezintă mîndră și demnă în ochii lumii. Am încercat ca arta mea să fie precum mi-a fost viața, precum mi-au fost momentele principale din viață, întrucît o artă autentică se naște numai atunci cînd exprimă o trăire adîncă și esențială a sufletului omului. Arta bună a oricărui talent este viabilă, cred eu, numai în măsura în care izvorăște dintr-o necesitate interioară, din simțirea cea mai curată, omenească, în fața evenimentelor istoriei și ale artistului însuși ca individ într-o societate și cetățean într-o patrie. Ce altă satisfacție mai mare poate obține oare un artist în viața Iui decît să-și vadă efortul de creație integrat și recunoscut în patrimoniul cultural ai națiunii sale ? Iată pentru ce adresăm cele mai calde urări secretarului general al partidului, omului de adîncă omenie, patriotului luminat care ne călăuzește, ne îndeamnă, ne mobilizează, de a merge înainte, ferm, învingînd cu bărbăție greutățile de orice fel, dăruindu-ne mărețului țel pe care ni l-am ales.Aceste gînduri le-am a- dunat acum ca un omagiu pe care-1 închin conducătorului partidului și președinte al republicii la cele două fericit îmbinate aniversări pe care i le sărbătorește întreg poporul, toată națiunea noastră.
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FAPTUL j Primire ii primul ministru al guvernului
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Primul ministru al guvernului, tovarășul Manea Mănescu, a primit, miercuri dimineața, pe Maurice Laure, președinte al băncii franceze Societe Generale, care se află în țara noas- . tră cu prilejul inaugurării la București a Biroului de reprezentare permanentă in România al acestei bănci.

în cadrul convorbirii au fost abordate probleme privind, relațiile economice româno-franceze, dezvoltarea schimburilor comerciale, a cooperării în producția industrială, pe terțe piețe și în domeniul financiar.La primire a participat Vasile Vo- loșeniuc, președinte al Băncii Române de Comerț Exterior. (Agerpres)

--------- în Editura politică a apărut volumul :-----------

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂTESTI I
o

I Colecționar
9

! Cronica zilei

ROMANO-POLONE
1NTÎLN1R1 $1 CONVORBIRI ALE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, cu TOVARĂȘUL EDWARD G1EREK, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, cu prilejul vizitelor reciproce în 
perioada 1975—1977.

/

Recolta și apa

1

I

de... legende
învățătoarei Viorica Topllcea- 

nu din Piatra Neamț ii pla
ce să-și petreacă timpul li
ber cu stringerea de legende. 
In dec.ursul anilor, ea a cules 
și șlefuit cu migală un mare 
număr de legende despre mun
tele Ceahlău. Intre acestea, se 
numără frumoase legende popu
lare transmise din generație în 
generație despre bătrina Dochie 

. care străjuiește virful Ceahlău
lui, despre cascada Duruitoarea, 
despre frumoasa floare de colț, 
monument al naturii, și multe 
altele. Pasiunea ei 
zat intr-o lucrare 
gestiv intitulată 
Ceahlăului".

s-a concreti- 
de grad, su- 

„Legendele
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I Păsări I
celebre Iva fi vorba
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In această notă despre găini, curci, rațe, giște, bibilici, porumbei, fazani, păuni, prepelițe, canari. Alături de animale mici și pești din cele mai diferite specii, păsările de mai sus și-au dat întilnire în prima expoziție de acest fel organizată de crescătorii gălățeni. Dar, să ne înțelegem : nu a fost adusă în expoziție orice fel de pasăre, ci numai cele mai renumite „performere". Un exemplu : găinile. Vizitatorii pot admira o gamă foarte variată de rase, cu denumiri așijderea (trecem peste ele), de la găinușe In greutate de numai un sfert ■ de kilogram, pînă la cele dolofane de cite 6—7 kilograme fiecare. Unele sint crescute pentru carne, unele pentru frumusețe, iar altele pentru ouă. Cele din urmă dau mai multe ouă pe an decît numărul zilelor din calendar. E ceva, nu ? După cum se vede, pasiunea celor 50 de crescători prezenți în expoziție este pe cit de frumoasă, pe atît de practică, utilă.
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întâlnește...
Ne-a vizitat la redacție pro

fesoara Eugenia Moraru, diri
ginta clasei a V-a de la Școala 
generală 165, Sectorul 5 din 
Capitală : „Am venit să rog ci
titorii rubricii «Faptul divers» 
să ne ajute in găsirea unui elev 
care a plecat de acasă, ca de 
obicei, la școală, dar în ziua 
aceea — s-a intimplat . in luna 
noiembrie, anul trecut — el a 
lipsit de la lecții și nici acasă 
nu s-a mai întors. Se numește 
Rădoiu Constantin. Este un băie
țel mic de statură, brunet, cu 
ochi negri, frumos și inteligent. 
Cadrele didactice ale școlii au 
făcut tot ce au putut pînă acum 
să-l găsească, dar fără nici un 
rezultat". Rugămintea dirigintei 
și a noastră : cine-l intilnește 
sau știe unde se află este ru
gat să anunțe de indată Școala 
165 sau familia sa, care 
cuiește pe strada Roșiori

lo-
27.
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Un sătean din comuna Cun- grea, județul Olt, pe nume Ni- colae Vișoiu, a plecat cu autobuzul la Drăgășani, după cumpărături. Ajuns într-unul din magazinele orașului, cind să plătească, a observat că-i lipsește portmoneul în care avea 7 000 de lei bani gheață și trei librete de economii. „Omul s-a Întors necăjit acasă și a venit Să ne spună păsul la postul nostru de miliție — ne scrie • subofițerul A. Alexandru. Ști- indu-1 gospodar vrednic și cinstit, am început imediat investigațiile,. dar nu ne-a fost deloc ușor pînă i-am depistat pe toți călătorii autobuzului din ziua aceea, întrucît erau din mai multe sate de pe traseu. Pînă la urmă, am ajuns și la Alexandru Chelu din Cungrea. Prima dată ne-a spus că habar n-are despre ce portmoneu vorbim. Dar adîncind cercetările, în fața dovezilor adunate, Chelu a recunoscut că portmoneul cu banii și libretele de economii se află la el. Fiind un individ fără ocupație, credea că a dat de chilipir. Dacă vrea să aibă și el bani și economii, să ceașcă 1“ Aveți dreptate. mun-
trans
la In-
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Lașitate•

In timp ce efectua un 
port, Aurel Colțea, șofer
treprinderea de industrializare a 
cărnii din Brașov, s-a gindit că 
n-o fi foc dacă se abate de la 
traseul inserts pe foaia de 
parcurs, pentru a face o vizită 
unei cunoștințe. Dar o defec
țiune l-a obligat să oprească 
mașina, lăsind-o in mod. nere
gulamentar pe partea carosabilă 
a șoselei. Nu după mult timp, 
din același sens a venit un au
toturism, care a intrat cu toată 
viteza in autovehiculul staționat 
pe șosea. In loc să dea un prim 
ajutor celor doi pasageri din 
autoturism, grav răniți. Aurel 
Colțea s-a urcat la volan și a 
'fugit, ca un laș, de la locul 
accidentului, crezind că i se vor 
pierde urmele. Cei doi acciden
tați din autoturism au fost des- 
coperiți prea tîrziu pentru a 
mai putea fi salvați.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Miercuri a. fost semnat la București planul de colaborare româno- cehoslovacă în domeniul ocrotirii sănătății' și științelor medicale pe anii 1978-1982.Documentul, semnat de Nicolae Ni- colaescu, ministrul sănătății, și Emil Matejicek, ministrul sănătății al R.S. Slovace, prevede dezvoltarea colaborării între institutele de cercetări de specialitate și uniunile societăților de științe medicale, intensificarea schimburilor de informații și a vizitelor de documentare.
★Miercuri a părăsit definitiv Capitala Shamay Cahana, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Israe-

lului in Republica Socialistă România, care și-a încheiat misiunea în țara noastră. (Agerpres)
în Editura politică 

a apărut revista 
„PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 
nr. 10/1977

Adunări generale în cooperativele de consumIn întreaga țară se desfășoară, in aceste zile, adunările sătești și generale ale cooperativelor de consum și de credit. Cei peste 7,5 milioane membri ai acestei largi organizații, dezbat, in lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, cu exigență și spirit gospodăresc modul cum au fost îndeplinite, în 1977, sarcinile economice și obștești, stabilesc măsurile și căile pentru realizarea și depășirea prevederilor pe acest an. Ținînd seama de programul de măsuri privind sporirea continuă a veniturilor populației, cooperația de consum va
SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE HANDBAL

Drum bun,Astă-seară, reprezentativa tricoloră de handbal joacă ultimul meci de pregătire și verificare în fața spectatorilor proprii, zilele acestea ur- mind să ia drumul Danemarcei — unde, între 26 ianuarie și 5 februarie, se va desfășura Campionatul mondial. Începînd de la ora 17, băieții noștri susțin în Capitală partida revanșă în compania selecționatei Bulgariei (și ea participantă la întrecerile mondiale, dar în altă grupă), pe care marți seara au învins-o la 12 goluri diferență.în Danemarca se va juca acum al 9-lea campionat mondial de handbal in 7. Din cele 8 anterioare, naționala masculină a României a cîștigat 4 : în 1961, la Dortmund (in finală, 9-8 cu Cehoslovacia); în 1964, la Praga (în finală, 25-22 cu Suedia) ; în 1970, la Paris (in finală, 13-12 cu R.D. Germană); în 1974, la Berlin (in finală, 14—12 tot cu R. D. Germană). Intre timp, pe lingă aceste 4 titluri tinse cu medalii de aur, handbalul nostru a mai cucerit olimpice (argint și bronz), loc III la Mondiale, ca să nu mai vorbim de succesele de asemenea remarcabile in cadrul mondialelor universitare și al Cupei campionilor europeni.Evident, acest strălucit palmares, ca și valoarea cunoscută noscută a școlii românești de handbal în arena internațională, impun — ca obiectiv firesc și necesar — tot victoria finală și deci cîștigarea celui -de-al 5-lea titlu suprem. Există condiții, premise și șanse reale pentru repetarea unui asemenea răsunător, nemaiîntîlnit și prestigios succes ? Există — demonstrează faptele. Mai concret...Tragerile la sorți pentru repartizarea celor 16 participante — deși ne-au trimis într-o grupă „de fier", asemănătoare cu cea a Argentinei la viitoarele Mondiale de fotbal — ne deschid o cale pe care s-ar putea să pășim ceva mai în voie în semifinale, dacă ne clasăm pe locul al doilea. Decisiv în acest sens va fi, pentru reprezentativa noastră, chiar primul meci, pentru că această ediție debutează (la 26 ianuarie) exact cu finala celor două ediții precedente : România—R.D. Germană. O victorie (posibilă și de dorit) ar însemna o bună premisă, tează și fringere nedorit) indcă, in celelalte confruntări (in ordine, cu Franța și Ungaria) am avea prilejul să ne clasăm pe locul secund în grupa preliminară, iar in semifinale să jucăm cu primele două cla-

mondiale dis-două. medalii încă un
și recu-

întrucît rezultatul direct con- în grupa semifinală. O în- sau egalitate (bineînțeles, de n-ar isca însă o tragedie, fi-

ha nd bal iștiI Și succes!sate din grupa din care fac parte Iugoslavia, R. F. Germania, Cehoslovacia și Canada. Fără a ne pierde în calculele hirtiei, Să mai spunem, totuși, că exceptînd primul meci — parcă tot se mai poate juca pe această parte a „tabloului" semifinalelor decît pe cealaltă — unde se vor înfrunta echipele Danemarcei, Poloniei și puțind interveni oricînd nia, dacă nu și Japonia altă formație, în general, se preconizează a fi cel mai greu și disputat campionat mondial de handbal. Lupta va fi deosebit de aspră, și nu este exclus ca o echipă cu aspirații spre podium să „clacheze" încă din grupă. De aceea, subliniem că șansele hirtiei pot fi transformate în șanse reale numai printr-o mare ambiție și o exactitate perfectă in joc.Nădejdile cele mai mari le avem, însă nu în programarea meciurilor, ci în excelenții noștri handbaliști. Lotul național, remaniat și întinerit în bună măsură, cuprinde jucători de valoare și de temut pentru adversari, selecționați din trei generații : Penu, Kicsid, Birtalan — din. generația celor obișnuiți cu marile cări și cu marile succese ; Stockl, Tudosie, Grabovschi, niță — din generația mai care a avut totuși prilejul să dată la greu și să „guste" o dată din cupa victoriei ; Folker, Mironiuc, Munteanu, Stingă, Durău, Nicolescu „ — din generația cea mai tînără, dornică. iără îndoială, să-și etaleze și să-și impună talentul. încă din luna noiembrie, acest lot — care, de fapt, se antrena și mai din vreme — a început o susținută muncă de pregătire și verificare în tot felul de întîlniri și turnee internaționale amicale. Rezultatele de pe tabelele de marcaj au interesat mai puțin (în treacăt fie spus, deși sub nivelul de altădată, n-au fost rele). Gindindu-ne la greșelile ce s-au comis în pregătirea turneului olimpic de handbal, putem spune că s-a procedat bine urmărin- du-se nu rezultatele în sine, ci ro- darea noilor veniți, cristalizarea formulelor de echipă și încercarea diferitelor scheme tactice din care să se aleagă în competiție cele mai eficiente în funcție de adversarul respectiv. Așa a fost posibil ca, la ora actuală, selecționata noastră să fie bine antrenată, să aibă un ridicat potențial de joc și să poată pleca la marea ei confruntare nu fără griji, dar cu îndreptățite speranțe și pretenții. Pe acest potențial — care, sintem convinși, va fi mai mare în competiție, întrucît pînă acum ieții noștri nu l-au etalat
În cîteva rînduri• Campionatul național feminin de handbal continuă duminică cu disputarea jocurilor din etapa, a patra. în Capitală, amatorii de handbal vor putea ora 17,30, Floreasca, Rapid și București, te in țară £ poca Universitatea tehnica Constanța Mureș — Progresul

urmări, cu începere de lă în sala sporturilor de la derbiurile : Confecția — I.E.F.S. — Universitatea Iată întîlnirile programa- Universitatea Cluj-Na- Constructorul Timișoara ; Timișoara — Hidro- și Mureșul Tg. București.al turneului înde la Baltimore învins Eliot
• în primul tur ternațional de tenis (Maryland), Ilie Năstase l-a cu 6—4, 7—5 pe americanul Teltscher.Alte rezultate : John James — Terry Moore 6—3, 6—4 ; Cliff Drysdale — Dan Guerry 6—1, 6—2 ; Sherwood Stewart — Paul McNamee 6—3, 6—4 ; Frew McMillan — Charlie Pasarell 6—2, 6—2.® Primele partide disputate in cadrul turneului internațional feminin de tenis de la Houston (Texas) s-au încheiat cu următoarele rezultate : Florența Mihai (România) — Marita Redondo (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; Wendy Turnbull (Australia) — Kris- tien Shaw (S.U.A.) 6—4, 7—5 ; Betty Stove (Olanda) — Nancy Richey (S.U.A.) 6—3, 7—5 ; Franșoise Durr

© „SĂ IUBIM TRAN
DAFIRII"... Renumitul trandafir din Kazanlîk (R.P. Bulgaria) nu este doar o floare cu neîntrecut parfum, ci are și proprietăți curative deosebite. Uleiul extras din acest trandafir contribuie la stimularea secreției bilei, la oprirea spasmelor unor mușchi și are o influență binefăcătoare asupra aparatului digestiv. El poate fi, de asemenea, utilizat pentru înlăturarea crizelor de astm bronșic : în același timp, apa de trandafir este folosită în stomatologie și la fabricarea pastei de dinți. Un motiv în plus menit să justifice refrenul unui cunoscut cintec.

U.R.S.S.,Suedieiși Spa-sau

încer- Voina, Drăgă- tînărâ, fie ro-

bă- 
in

(Ce-(Franța) — Regina Marsikova hoslovacia) 6—2, 7—5 ; Rosemarie Casals (S.U.A.) — Caroline Stoll(S.U.A.) 6—2,' 6—4 ; Mona Guerrant (S.U.A.) — Ruta Gerulaitis (S.U.A.) 6-3, 6—2.• Proba de slalom special bărbați, din cadrul dinamoviadei de schi care a început în stațiunea montană cehoslovacă Strbske Pleso, a fost cîști- gată de Nikolai Kedrin (U.R.S.S.) — 93”49/lC0 (in două manșe), urmat de Valkosz (Polonia) — 93”83/100, Nicolae Barbu (România) — 93”98/100, Smejkal (Cehoslovacia) — 94”l/100, .Dan Cristea (România) — 94”64/100, Dumitru Frățilă (România) — . 95**27/100.La feminin, în aceeași probă, pe primul loc s-a situat Dana Lopushna (Cehoslovacia) — 99”95/100. Daniela Unkrop (România) s-a situat pe locul 8 cu timpul de I10”38/100.Continuîndu-și pregătirile pen- turneul final al campionatuluitrumondial de fotbal, selecționata Mexicului a susținut în orașul Leon un joc de verificare în compania formației elvețiene Grasshoppers Zurich. în vervă deosebită, fotbaliștii mexicani au obținut o victorie netă, cu scorul de 8—0 (2—0), prin golurile înscrise de Sanchez (4). Rangel, Vazquez, Ayala (din lovitură de la 11 m) și Montandon (autogol).
• CREIERUL UMAN 

CREȘTE ÎN GREUTATE. Potrivit statisticilor întocmite de doi cercetători englezi, prof. I. A. Corsellis și A. K. Miller, greutatea medie a creierului uman a înregistrat o creștere sensibilă în ultimul secol. Astfel, între anii 1860 și 1940, greutatea creierului a crescut, la bărbatul adult, de la 1 372 g. la 1 424 g iar la femeie —de la 1 242 g. la 1 265 g.
• FAMILIA BORGIA 

PE MICUL ECRAN. După cum relevă presa pariziană. în Franța se constată o recrudescență a interesului față de istoria medievală, între altele,

pune în acest an Ia dispoziția locuitorilor de la sate bunuri a căror valoare depășește vînzările din anul trecut cu 3,5 miliarde Iei, va presta un volum de servicii a căror valoare va întrece cu 141 milioane lei pe cea din 1977. Participanții fac propuneri privind aprovizionarea ritmică a magazinelor, organizarea, funcționarea și extinderea rețelei de prestări de servicii, valorificarea pe scară mai largă a resurselor locale, mai buna gospodărire a bunurilor materiale, a- părarea avutului obștesc.Adunările aleg noile organe de conducere, precum și delegații pentru conferințele județene ale cooperației de consum. (Agerpres)
vremea

întregime — ne bizuim încrederea noastră în ei. Pe forța lor de joc, dar și pe ambiția ieșită din comun, pe dăruirea totală, pe concentrarea maximă în momentele grele — calități care deja au devenit caracteristice pentru generațiile succesive de handbaliști români.Manifestînd încredere, nu omitem din vedere nici problemele care mai sînt de rezolvat. Ieșirea neprevăzută din lot a dinamovistului Olimpiu Flangea (internat în spital și operat) impune integrarea optimă în formație a lui Grabovschi (în bună dispoziție de joc în repriza secundă a meciului de alaltăieri cu Bulgaria), dacă nu și aducerea a încă unui tunar în ultima clipă. Recuperarea definitivă a lui Radu Voina (la ora de față, inegalabil conducător de joc la noi) creează și ea destule obligații pentru medic și antrenori. îmbunătățirea și întărirea agresivității apărării este, de asemenea, un comandament prioritar al acestor zile. După cum, se mai cer puse la punct și cîteva probleme individuale : Penu să-și păstreze tot timpul calmul, Tudosie să se concentreze mai mult în atac, Stingă să gîndească mai bine ambele faze ale jocului, Drăgănlță să nu mai intre în panică după o greșeală, și așa mai departe... Reputații noștri tehnicieni care sînt Nicolae Nedef și Cornel Oțelea, cărora zilele trecute le-a fost adăugat la fel de reputatul Eugen Trofin, au probat de atîtea ori pînă acum că au priceperea de a pune o echipă într-o excelentă stare de luptă sportivă. Opinia noastră publică le dorește,' și le cere, să o facă la fel, cu aceeași înaltă competență și la același suprem nivel, și de această dată.Așadar, pregătirea sportivă, capacitatea de mobilizare, tradiția și, cu ca, avantajul psihologic sînt de partea handbaliștilor noștri. Nu ne îndoim că, odată racordați la înalta tensiune a întrecerii, ei se vor dărui ca întotdeauna și vor triumfa din nou. Chiar dacă acum va fi mai greu ca niciodată, ei au dreptul și Îndatorirea patriotică să pășească pe teren numai și numai cu gindul la victoria din acea intilnire și la victoria finală. Foarte important, decisiv, este să se concentreze și să se dăruiască astfel incit Ia întoarcerea acasă nici unul să nu aibă a-și reproșa nimic. Indiferent de locul ocupat iu ierarhia supremă !Toți cei care-i iubesc îi însoțesc cu gînd frumos și nădejde în suflet, întreaga țară le urează DRUM BUN și MULT SUCCES !
G. M1TRO1

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 ianuarie. In țară : Vreme rece, 
îndeosebi în jumătatea de nord-est a 
țării. Cerul va £i mal mult noros. Vor 
cădea ninsori temporare, mai frecven
te în jumătatea de sud a țării, unde 
șl vîntul va prezenta intensificări cu 
viteze pînă la 60 km/oră, spulberînd 
pe alocuri zăpada. La munte va ninge 
viscolit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 12 și minus 2 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni. Temperaturile maxime vor oscila 
între minus 7 și plus 3 grade. Notă : 
Subliniem că, în intervalul 20—22 ianua
rie a.c., în jumătatea de sud va con
tinua să ningă, vîntul va prezenta in
tensificări pînă la 50—60 km/oră, visco
lind local zăpada, tn București : Vre
me rece, mal ales la începutul inter
valului. Cerul va fi mal mult noros. 
Vor cădea ninsori slabe. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

în curînd va apare

a
Noua carte de telefon 
abonațiior din CapitalăLa începutul lunii februarie va fi pusă în vinzare noua carte de telefon a abonațiior din Capitală. Actuala ediție este tipărită intr-un tiraj dublu față de cea precedentă, cuprinde abonații existenți la 1 iunie și schimbările intervenite pînă la data de 1 septembrie 1977. în afară de lista alfabetică a abonațiior telefonici, la domiciliu, cartea mai cuprinde abonații din sectorul de stat și cooperatist, precum și cei din co- mtinele subordonate municipiului, u- neîe date utile, instrucțiuni de folosire a serviciilor telefonice și telegrafice.Cartea, al cărei preț este de 38 lei, conține 800 pagini și va putea fi cumpărată de Ia oficiile unde se achită abonamentul telefonic.

După ce avionul depășește lanțuri muntoase și podișuri aride, în față apare întinderea nesfîrșită a cimpiei, întretăiată de sumedenie de canale ce fac legătura intre oglinzile lacurilor de acumulare. Luciul argintiu al apei marchează precis conturul tarlalelor de orez, care tocmai au prins culoarea aurului. Era la cumpăna dintre două recolte : se strîngeau roadele holdelor care, în 1977, au fost foarte bune. Pămîntul fertilizat din abundență și lucrat cu migală era însă- mînțat, pregătindu-se astfel o nouă recoltă, care, așa cum s-a stabilit la ultimul Congres al Partidului Comunist Chinez, va trebui să fie și mai mare.Realizările în sporirea producției agricole sînt remarcabile. în presa mondială se subliniază tot mai mult faptul că, deși China deține doar șapte lâ sută din suprafața cultiva- bilă a lumii, ea hrănește o populație care reprezintă mai mult de 15 la sută din populația mondială. Cum au fost obținute a- semenea rezultate ?Ameliorarea solului și extinderea irigațiilor constituie în China o . principală preocupare in domeniul în convorbirile pe purtat in diverse activiști de partid, fost adesea evocate condițiile grele din trecut, cind situația agriculturii era aproape în întregime dependentă de condițiile meteorologice. Revărsarea apelor și seceta căpătau de obicei dimensiuni catastrofale. în timpul revărsărilor, marile fluvii pustiau totul în calea lor. ■De asemenea, secetele prelungite pirjoleau pămîntul, lăsînd fără hrană milioane de oameni. Iată de ce, sub conducerea partidului, au început vaste lucrări de hidroameliorații. „A muta munții din loc", a crea noi terenuri cultivate pe locurile stîncoase nu-i o exagerare sau o hiperbolă generoasă. Este suficient să arătăm că, în cursul unui singur an, 1976, mai mult de 100 milioane de oameni au participat la asemenea lucrări, munca lor sol- dîndu-se cu săparea și deplasarea a 15 000 milioane metri cubi de pă- mînt și piatră. în ultimii ani, suprafețele amenajate pentru irigat au fost extinse cu peste 10 milioane de hectare.Un mare sistem de irigații, denumit „Drapelul roșu", s-a realizat in districtul Linsien, din provincia Hănan, în nord-vestul țării. în trecut, datorită secetei, i climatice nefavorabile, erau mici și nu puteau cerințele alimentare. La organizației de partid, districtului au participat, cu mic cu mare, la construcția unui baraj pe rîul Ceango. Nu atît barajul, cît canalul principal a necesitat o muncă titanică, deoarece el șerpuiește pe coastele munților, străbate tu- nele săpate în piatră, ca apoi apa să se rostogolească la vale, cedind o parte din energie uzinelor electrice, în decurs de cițiva ani. prin munca zecilor de mii de oameni care au participat la aceste lucrări, a fost amenajat canalul principal „Drapelul roșu", în lungime de 70

cana- orez, legu- abso- ce a

Hunan, îndru- sub

(Agerpres)

„L'EXPRESS"
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NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN R.P. CHINEZA

agriculturii. care le-am provincii cu cu țărani, au

condițiilor recoltele i satisface chemarea locuitorii

km, precum și alte 595 canale mijlocii și mici, care însumează 1500 km.Urcăm panta unui munte pină la canalul săpat in piatră. Apele curg vijelioase . pe această cale suspendată intre cer și pămînt. Ele trec apoi printr-un tunel, se rostogolesc peste paletele de la turbina unei hidrocentrale, merg mai departe și se ramifică apoi pe sute de le, ajungînd la lanurile de grîu, porumb, în g.rădinile de me. Acum, toate suprafețele, lut toate, sînt irigate, ceeafăcut cu putință ca și in această zonă, altădată atît de aridă și săracă. să sporească fertilitatea pă- mintului și să se obțină două recolte pe an.Ceea ce s-a înfăptuit în districtul Linsien nu-i nicidecum un caz izolat. Iată-ne în provincia Aici, în anii trecuți, dinmarea președintelui Mao și conducerea directă a tovarășului Hua Kuo-fen, pe atunci secretar al organizației provinciale a P.C. Chinez, a fost amenajat marele sistem de irigații Saoșan, care asigură apă pentru 66 600 hectare de teren agricol. Și aici — același principiu : un baraj pe rîul Lian, un canal principal și altele secundare conduc ape pe ogoare. Au fost necesare lucrări deosebite. Iată un apeduct de dimensiuni uriașe — înalt de 26 metri și lung de 500 metri — care traversează un rîu și o șosea — iar pe acest canal suspendat alunecă ușor vase de 20 de tone. Sistemul de irigații Șaosan a permis mari schimbări in această regiune altădată bintuită de secetă. Producția de sporit de la tone în 1973 1977.. Executarea ameliorații și, în gospodărire a pămîntului tuie, în care participă milioane de oameni. Este cunoscută experiența brigăzii de producție Taceai, care constă in desfășurarea unor ample lucrări de terasare a munților in vederea extinderii suprafeței arabile, combaterea inundațiilor, a secetei și altor intemperii, lucrări pe care membrii acestei brigăzi le-au executat în condiții deosebit de grele.Cu cîtva timp in urmă a avut loc o conferință națională pentru studierea și aplicarea pe scară largă a experienței Taceai. Peste tot au apărut brigăzi de producție, comune populare și chiar districte întregi care aplică această experiență. In momentul de față, peste 400 de districte au devenit unități avansate de tipul Taceai. Se apreciază că atunci cînd toate cele 2 000 de districte ale țării vor generaliza această experiență, vor fi create premisele necesare pentru modernizarea, pînă la sfîrșitul acestui secol, a agriculturii și. realizarea pe această cale a unui belșug de pro- duse agroallmentare, care să depășească substanțial nevoile interne ale țării.

cereale la hectar a 3,6 tone în 1970 la 7,5 și la peste 8 tone înlucrărilor de hidro- general. buna consti- continuare, o acțiune la

Ion HERȚEG

O nouă eră în farmacologie?
Endorfinele și lupta împotriva durerii

Prima tragere 
excepțională 

LOTO a anuluiLa 24 ianuarie 1978, Administrația de Stat Loto Pronosport organizează prima, tragere excepțională Loto din acest an.Lista de cîștiguri oferite de această tragere cuprinde : autoturisme „Dacia 1300", excursii în U.R.S.S. — Finlanda sau R.P. Bulgaria — Turcia sau R.P. Ungară — Austria, precum și cîștiguri în bani de valoare fixă (50 000, 25 000, 10 000 lei etc.) și de valoare variabilă.La cele 5 extrageri repartizate în 2 faze se extrag in total 42 de numere. Cîștigurile se atribuie pe 13 categorii. Se poate cîștiga și cu 3 numere din cele 24 ale fazei I și din cele 18 ale fazei aSe participă 15 lei varianta te fi achitată valoare de un 15 lei au drept de participare la toate extragerile.Vînzarea biletelor luni, 23 ianuarie 1978.Agențiile Loto Pronosport pun la dispoziția participanților care doresc să afle și alte amănunte prospectele tragerii.

Ii-a.pe bilete de 5 și simplă care poa- integral sau la sfert. Biletele de
pînă

față de scrierile brodate în jurul singeroasel familii Borgia, ale cărei acte de cruzime au inspirat de-a lungul secolelor, după cum se știe, pana a numeroși autori. O editură din Paris a început să publice, în versiune integrală, unele din a- ceste scrieri ; săptămînalul „L’Express" a reprodus în foileton mai multe episoade din- tr-un cunoscut roman al lui Michel Zevaco ; în fine, televiziunea franceză a început să difuzeze un serial, al cărui scenariu este scris de cunoscuta romancieră Francoise Sagan.
© EXCAVATOR AM- 

FIBIE. O firmă americană a realizat un excavator amfibie

„Un promițător teren de cercetare s-a deschis de curînd pentru medicină — în domeniul neurobiologiei. Deși embrionar deocamdată, acest teren este deja fertil in descoperiri și bogat în promisiuni, mai ales în lupta împotriva suferinței fizice, una din servituțile condiției umane".Aceste cuvinte au fost pronunțate în aceste zile Ia Paris de .savantul american (de origine franceză) dr. Roger Guillemin, laureat al premiului Nobel 1977 pentru medicină. „Interesul și speranțele suscitate de această cale nouă — a adăugat el — se întemeiază pe proprietățile deosebite ale endorfinelor, molecule secretate de organism, care au fost izolate de curînd".Savanții desemnează prin numele de peptide aceste substanțe hormonale, a căror sursă a devenit în prezent cunoscută : hipofiza, hipotala- musul și talamusul, glande situate la baza creierului. Pînă acum au fost identificate patru endorfine și, în plus, două molecule asemănătoare — enkefalinele și oligopeptidele.Endorfinele au cel mai adesea efect liniștitor, uneori excitant ; pot duce la catalepsie, adică la cetarea pe moment a contracției luntare a mușchilor. Acțiunea poate fi asemănată îndeosebi cu țiunea opiului, substanță extrasă
un ele în- vo- lor ac- . ---- , ---------- _____________ dinmac. în fapt, endorfinele sint un fel de morfină naturală. Cunoașterea mecanismului lor va arunca o lumină asupra reacțiilor organismului la durere, la agresiunile exterioare, inclusiv la toxicomanie.Explorarea endorfinelor a început, abia in anul 1973, datorită hazardului, factor care intervine atît de frecvent în știință. într-un spital din Baltimore (S.U.A.) un farmacolog, Solomon Snyder, făcea cercetări asu-

pra membranei neuronilor (celulele nervoase). La suprafața acestor neuroni, el a detectat a proteină necunoscută care s-a dovedit a fi elementul receptor ce determină reacția celulelor nervoase la substanțele opiacee, îndeosebi morfina, teină este, într-un fel, ceelor.Această descoperire dar. atît de importantă, unii savanți să-și imagineze că organismul se poate apăra de durere și pe cale naturală, cu ajutorul unor substanțe produse de creier. în 1975, la Universitatea Aberdeen din Scoția, doi profesori au descoperit prima endorfină.în același an. dr. Guillemin face o comunicare științifică prin care anunță că a reușit să izoleze, una după alta, trei noi endorfine. Un alt capriciu al hazardului, căci Guillemin voia să scoată la lumină o cu totul altă moleculă cerebrală — cea care stimulează producerea hormonului creșterii. De atunci, dr. Guillemin își consacră aproape în exclusivitate lucrările endorfinelor și enkefalinelor. împreună cu alți 10 cercetători și un grup de tehnicieni de la laboratorul său din La Jolla, California, elaborează în prezent o „cartografie" a creierului, în vederea depistării zonelor specifice în care acționează această substanță.Numeroși alți cercetători din întreaga lume s-au mobilizat în această adevărată „cursă" după endorfine și derivații lor. Obținute pe cale sintetică — operațiune ușor de realizat în condițiile evoluției actuale a chimiei, asigură specialiștii — moleculele de endorfine s-au dovedit printre cele mai puternice medicamente analgezice testate pînă în prezent asupra cobailor.

neașteptată, i-a făcut pe

Cercetările efectuate de Universitatea din Toronto, Canada, au dus pe profesorul Bruce Pomeranz la concluzia că tocmai grație endorfinelor, 
acupunctura iși exercită efectul, de 
calmare a durerii: intr-adevăr, înțe
păturile de ac ar stimula producerea 
lor la nivelul hipofizei, activizind 
nervii senzitivi profunzi.Se pare că aceste substanțe nu ar avea ca funcție naturală numai diminuarea perceperii durerii. Potrivit profesorului Lars Terenius, din Suedia, ele ar juca, de asemenea, un rol 
în menținerea unui comportament 
normal : insuficiența endorfinelor ar 
influența declanșarea anumitor boli 
mentale, îndeosebi a schizofreniei.Această avalanșă de experiențe și de ipoteze dovedește importanța pe care o acordă știința acestor „mor- fine naturale". Problema care se pune este cît de curînd va putea beneficia terapeutica de rezultatele actualelor cercetări.Nerăbdarea cu care medicii așteaptă să dispună de roadele lucrărilor savanților reiese și din faptul că întruniți la sfîrșitul lui decembrie la Creteil, anesteziștii francezi au consacrat endorfinelor două zile de dezbateri, la care au participat eminenți specialiști din întreaga lume.Pînă nu demult, acești medici care au ca misiune să calmeze durerea au privit întotdeauna cu rezervă- inovațiile, deseori amar dezamăgitoare, ale precursorilor lor. De data aceasta însă, reticența anesteziștilor s-a topit ca prin farmec. Ei sînt gata să în- tîmpine „noua eră farmacologică" promisă, să utilizeze cît mai pe larg aceste „droguri naturale" care ar limita dezastruoasele efecte secundare ale morfinei clasice. Vor reuși actualele cercetări să nu le înșele așteptările ?

DE PRETUTINDENI
destinat curățării canalelor și rîurilor mici, în vederea amplasării de conducte in regiunile mlăștinoase. Prevăzut cu patru „picioare" terminate cu rotile, excavatorul poate coborî de pe uscat în apă, iar la terminarea lucrărilor se poate „cățăra" înapoi pe mal. în plus, datorită gabaritului nu prea mare poate fi ușor transportat pe o remorcă de camion.

© Șl UMORUL SE 
POATE CLASIFICA. Un „hobby" puțin obișnuit și, in

orice caz, amuzant are Egon Strauch din Dresda (R.D.G.) : de 25 de ani, el colecționează anecdote și caricaturi din întreaga lume. Recolta cu care se poate mîndri după un sfert de veac — o „glumotecă" con- stînd din 400 000 piese clasificate științific, pe teme și sub- teme. El deosebește, astfel, 136 „genuri de anecdote" grupate in jurul a 2 000 de teme diferite.
® LOZUL CEL MARE 

S-A PIERDUT... Un funcționar de bancă din Salonic, Nikos Kiossopoulos, cîștigătorul lozului cel mare al loteriei naționale din Grecia (echivalat de Agenția France Presse la 3 mi

lioane franci francezi) n-a putut să încaseze contravaloarea lui, deoarece și-a pierdut biletul de loterie. întrucît în ziua tragerii urma să se afle în vacanță în Bulgaria, el a lăsat numerele biletelor vînzătorului de la agenția de unde le-a procurat. Reîntors la Salonic, a aflat fericita veste. Nu mică i-a fost însă surpriza să constate, asemeni celebrului personaj caragialesc, că a pierdut biletul de loto. Singura lui speranță este că îl va găsi într-unul din hotelurile prin care a trecut Așa îneît, vilegiaturistul distrat s-a reîntors în Bulgaria pentru a forța pentru a doua oară norocul.

® SCĂDEREA NU
MĂRULUI DE FUMĂ
TORI ÎN FRANȚA.interval de 18 luni, consumul de tutun a scăzut in Franța în medie cu 15 la sută, iar numărul fumătorilor cu 3 la sută. Ziarul „Le Figaro" consideră a- ceastă situație încurajatoare pentru Ministerul Sănătății, care intenționează să intervină în acest domeniu, impunînd noi măsuri. începind din luna iulie a acestui an, pachetele de țigări vîndute în Franța vor trebui să aibă în mod obligatoriu înscrisă mențiunea „Abuzul este periculos". Acestui avertisment î se va adăuga înscrierea procentului de nicotină.
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Consultări în vederea formării Puternice acțiuni

viitorului guvern
Enrico Berlinguer: „Comuniștii se pronunță 

pentru un guvern de unitate națională44ROMA 18 (Agerpres). — In cadrul consultărilor în vederea <’ unei personalități politice formeze viitorul guvern în misiei cabinetului condus Andreotti, președintele Italiene. Giovanni Leone, a - avut convorbiri cu fostul președinte al republicii, Giuseppe Saragat, cu președintele Senatului, Amintore Fanfa- ni (P.D.C.), și cu președintele Camerei Deputaților, Pietro Ingrao (P.C.I), precum și cu alte personalități.La sfîrșitul convorbirilor avute de președintele Leone cu delegația Partidului Comunist Italian. Enrico Berlinguer, secretarul general al P.C.I., a declarat că în cadrul întrevederii „comuniștii au cerut un gu-

desemnării s care să i urma de- ; de GiulioRepublicii
vern de unitate națională, din care să facă parte și partidele care reprezintă direct interesele oamenilor muncii și păturilor populare". Secretarul general al P.C.I. a relevat, de asemenea, că Partidul Comunist „este împotriva alegerilor anticipate" și că „există diverse posibilități pentru a se evita o soluție despre care toate forțele politice afirmă că ar fi gravă și negativă", relatează agenția A.N.S.A.în continuare, președintele Leone a primit delegația Partidului Demo- crat-Creștin, condusă de președintele Consiliului Național al P.D.C.. Aldo Moro, și de secretarul general partidului, Benigno Zaccagnini.

ale forțelor patrioticeMAPUTO 18 (Agerpres). — Peste 1 000 militari aparținînd trupelor regimului rasist de Ia Salisbury au fost scoși din luptă în perioada iunie— octombrie 1977 de către forțele patriotice din cadrul Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), relevă un comunicat dat publicității la Maputo. Documentul menționează că peste 70 de vehicule ale armatei rhodesiene au fost distruse și mai multe elicoptere doborîte.Pe de altă parte, comunicatul evidențiază participarea populației la lupta armată împotriva trupelor regimului rasist, dînd în acest sens numeroase exemple concrete.
AFRICA DE SUDal

Inaugurarea rafinăriei de Ia Karachi - rod al cooperării româno-pakistaneze
„Recunoștință profundă și sinceră 
președintelui Nicolae Ceaușescu64

Aprecieri pozitive asupra evoluției 
tratativelor în problema cipriotăATENA 18 (Agerpres). — șitul convorbirilor avute la cu secretarul general al _______ ,Kurt Waldheim, asupra situației din Cipru și relațiilor dintre Grecia și Turcia, primul ministru grec, Constantin Karamanlis, a apreciat pozitiv declarația oficialităților de la Ankara, în sensul că sînt gata să facă propuneri concrete privind Ciprul. După opinia sa, „aceste propuneri nu ar trebui să fie numai concrete, ci și acceptabile și raționale".Karamanlis a relevat, pe de altă parte, că i-a explicat secretarului general al O.N.U. poziția guvernului grec — în sensul că nu acceptă ca problema Ciprului să fie legată de diferendul greco-turc privind Marea Egee.Ceea ce este pozitiv în faza actuală a problemei cipriote este inte- ■ resul viu al secretarului general al O.N.U. de a acționa și de a ajuta astfel la o soluționare echitabilă și onorabilă a acestei probleme, a menționat premierul Karamanlis.

Amplă manifestare 
antiapartheid

La sfîr- Atena O.N.U., La rîndul său, secretarul general al O.N.U. a apreciat drept „înțeleaptă și realistă" noua procedură hotă- rîtă la Nicosia, preconizînd ca propunerile turce să-i fie prezentate, pentru ca el să poată consulta părțile interesate, înainte de începerea negocierilor.
întrevedere turco-greacăANKARA 18 (Agerpres). — Ministrul de externe al Turciei, Gunduz Okcun, a avut marți o întrevedere cu ambasadorul Greciei la Ankara, A. Demetroupoulos, în cursul căreia au fost examinate relațiile dintre cele două țări.„Turcia și Grecia sînt capabile să stimuleze destinderea și cooperarea dintre ele, fără amestec din afară", iar disensiunile dintre cele două țări se referă în special la Marea Egee, a afirmat, la sfîrșitul întrevederii. Gunduz Okcun.

PRETORIA 18 (Agerpres). — într-o amplă manifestație de protest împotriva sistemului segregationist care se practică în învățămîntul sud- african, mii de elevi și studenți de culoare din Soweto, de la periferia Johannesburgului, au boicotat prima zi de școală din 1978.După cum informează ziarul „The Johannesburg Star", poliția a atacat pe elevi în stradă și a efectuat percheziții în fiecare casă -pentru a-i duce cu forța la cursuri pe cei ce au participat la această acțiune anti- apartheid.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a dat publicității o declarație in care reafirmă cererea sa privind necesitatea retragerii tuturor trupelor, sud-afri- cane din Namibia înaintea organizării de alegeri în vederea acordării independenței acestui teritoriu aflat sub ocupația ilegală a Republicii Sud-Africane.

Preocupări economico-sociale

in țâri in curs
INDONEZIA: Construcția 

unei mari fabrici 
de medicamenteCea mai modernă fabrică de medicamente din sud-estul Asiei va fi inaugurată, în mai, anul acesta, în Indonezia. Noul obiectiv industrial a intrat probă la sfîrșitul Fabrica va realiza caserole sterilizate farmaceutice, unele zate pentru prima estul asiatic.
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ȚĂRILE DIN ZONA ANDINĂ : 
Excedent al balanței 

comercialeBalanța comercială a țărilor din zona andină a fost pozitivă in perioada 1970—1975, cînd numai m sectorul agrozootehnic a fost înregistrat un excedent de ordinul a 825 milioane de dolari. Soldul activ obținut în 1970 în comerțul cu produse agrozootehnice a fost de 719 milioane de dolari. Cafeaua, zahărul, baroanele, bumbacul, cacaoa și produsele piscicole reprezintă 95 la

de dezvoltaresută din valoarea totală a_ exporturilor pe ramura economică amintită. Vînzările pe piața externă au înregistrat o sporire procentuală de 4,1 la sută în ce privește volumul și, respectiv, o creștere valorică de 6,8 procente în perioada de referință.

Zborul stației „Saliut-6“MOSCOVA 18 (Agerpres). — Zborul stației orbitale pilotate „Saliut-6“ continuă.' Cosmonauții Iuri Romanenko și Gheorghi Greciko au avut marți o miercuri unor zone largi ale Uniunii Sovietice în interesul științei și economiei naționale. Ei au folosit în acest scop un aparat construit de specialiști din U.R.S.S. și R.D.G.Cosmonauții se simt bine, iar sistemele de bord ale stației funcționează normal.

zi de odihnă activă, iar au realizat fotografii ale

ISLAMABAD 18 (Agerpres). — La Karachi a avut loc ceremonia Inaugurării rafinăriei construite de tehnicienii români în baza acordului de colaborare economică și tehnico- științifică dintre România și Pakistan.La festivitate au asistat generalul Mohammad Zia-Ul-Haq, administra- torul-șef al legii marțiale, membri ai Comitetului consilierilor și ai guvernului provinciei Sind, alte oficialități pakistaneze, precum și reprezentanții firmei beneficiare.Din partea română a participat tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, care întreprinde o vizită la Karachi la invitația guvernului pakistanez. Au fost' de față Lucian Petrescu, ambasadorul României la Islamabad, liștii români care cutat lucrările de tivului.Luînd cuvîntul, mad Zia-Ul-Haq a spus: „Construirea acestei rafinării este un exemplu fericit de colaborare cu România, un minunat simbol al cooperării între cele două țări, care deschide noi perspective dezvoltării noastre naționale. Obiectivul reprezintă un adevărat monument dedicat excelentei noastre cooperări, excelentei activități a specialiștilor români".„în numele guvernului, a declarat generalul Mohammad Zia-Ul-Haq, exprim recunoștință profundă și sinceră președintelui Nicolae Ceaușescu, față de care nutrim cele mai bune sentimente. Vă rog să-i transmiteți că poporul și guvernul meu ii sint foarte recunoscători. Nu este vorba numai de această rafinărie, dar și despre colaborarea noastră în alte domenii, pe care noi sperăm s-o intensificăm".Reliefînd faptul că „rafinăria este una dintre cele mai bune și mai moderne din lume", generalul Mohammad Zia-Ul-Haq a adresat mulțumiri „inginerilor și tehnicienilor români care au colaborat la construcția acestui obiectiv".Din împuternicirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul Paul Niculescu a adresat generalului Mohammad Zia-Ul-Haq, întregului popor pakistanez un mesaj de salut prietenesc și cele mai calde felicitări pentru realizarea acestui modern și important obiectiv al industriei pakistaneze, urări de succes în opera de dezvoltare economică și socială a țării.Inaugurarea rafinăriei, a spus vorbitorul, este rezultatul nemijlocit al convorbirilor prilejuite de vizita făcută în Pakistan, in anul 1973, de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. al în-

precum și specia- au condus și exe- montaj ale obiec-generalul Moham-

ni-româno-pakistaneze la mai înalt, al acordurilor și convenite cu acestetilnirilor velul cel înțelegerilor ocazii.Ziarele pakistaneze publică la loc de frunte mesajul special al președintelui Pakistanului, Fazal Elahi Chaudhry, în care se spune, între altele : „Realizarea rafinăriei, construită cu asistenta guvernului României, marchează un pas important în reducerea prăpastiei existente în domeniul aprovizionării cu produse petroliere a Pakistanului. Este o realizare care reflectă o înaltă calificare profesională și un mare spirit de devotament".într-un supliment, editat special cu prilejul inaugurării rafinăriei, ziarul „Morning News" scrie : „România situează relațiile sale cu Pakistanul și cu celelalte țări în curs de dezvoltare în contextul atît al colaborării bilaterale, în scopul lichidării- subdezvoltării și accelerării progresului economico-social, cît și al luptei generale pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale, pentru făurirea noii ordini economice internaționale".

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — In cursul zilei de miercuri, ministrul a- facerilor externe al României. George Macovescu, aflat în vizită oficială la Stockholm, a fost primit de regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministrul român a transmis suveranului suedez un mesaj de prietenie împreună cu Urări de progres și prosperitate pentru. poporul suedez. Regele Carl al XVI-jea Gustaf a mulțumit pentru mesaj și a transmis, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu salutul său cordial și prietenesc, precum și cele mai bune urări de porul român.Din partea Ceaușescu și Ceaușescu s-a regele Suediei facă o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu multă plăcere, data vizitei urmîhd a fi hotă- rîtă prin canalele diplomatice.Cu prilejul primirii a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. A fost de față ambasadorul României în Suedia, Teodor Vasiliu.
★Miercuri după-amiază, George Macovescu, ministrul român al afacerilor externe, a fost primit de pri-

bunăstare pentru po-președintelui Nicolae a tovarășei Elena transmis invitația ca și regina Silvya să

mul ministru al Suediei, Thorbjoern Faelldin, cu care a efectuat un schimb de păreri asupra stadiului actual și perspectivelor raporturilor româno- suedeze, precum și asupra unor probleme internaționale care interesează guvernele celor două țări.Subliniindu-se cu satisfacție că între România și Suedia s-au statornicit și se dezvoltă relații prietenești și de colaborare, în cadrul întrevederii s-a reafirmat voința comună de a se acționa pentru continua extindere a acestor relații în toate domeniile. S-a relevat rolul important pe care continuarea dialogului între cele două guverne, și îndeosebi schimbul de vizite la nivel înalt, îl joacă pentru stimularea legăturilor dintre cele două țări.Ministrul român a avut, de asemenea. o întrevedere cu Henry Allard, președintele parlamentului. Demnitarul suedez a evocat cu căldură vizita sa în România, efectuată în toamna anului trecut, convorbirile purtate la București. S-a exprimat de, ambele părți încrederea că întîlnirile și contactele dintre reprezentanții parlamentelor celor două țări vor continua, contribuind la apropierea- dintre popoarele român și suedez.La întrevederi au luat parte Teodor Vasiliu, ambasadorul României la Stockholm, și Lars Erik Hedstrom, ambasadorul Suediei la București.

agențiile de presă transmit:

în perioada de anului trecut, seruri, cașete, și alte produse dintre ele reali- dată în sud-
PORTUGALIA

BRAZILIA : Eforturi 
alfabetizareîn Brazilia, peste 11,5 de analfabeți au învățat și să citească în ultimii

pentrumilioane să scrie șapte ani, de cînd își desfășoară activitatea Mișcarea braziliană pentru, alfabetizare — Mobral — a anunțat președintele acestei organizații, Arlindo Lopes. El a subliniat că numărul analfabeților în rîndul adulților și adolescenților a scăzut de la 33,6 la sută în 1970 la 13,8 la sută în 1977. Numai în cursul anului trecut au învățat să scrie și să citească 1,5 milioane persoane. Se prevede ca pînă în 1980 numărul neștiutorilor de carte printre cetățenii de peste 15 ani ai Braziliei să scadă sub 10 la sută.

Dificultățile economice complică 
soluționarea crizei guvernamentaleLISABONA 18 (Agerpres), — O intensă activitate politică a marcat, in ultima vreme, situația din Portugalia. caracterizată de eforturile depuse în vedereâ constituirii unui nou guvern. Comisia Națională a Partidului Socialist Portughez l-a însărcinat. miercuri, pe Mario Soares, secretarul general al acestui partid, cu inițierea demersurilor necesare în vederea formării unui nou guvern pe baza acordului stabilit cu partidul Centrul Democratic și Social. Dar Comisia Națională a P.S.P. nu exclude continuarea convorbirilor cu Partidul Comunist Portughez și cu Partidul Social Democrat. în vederea încheierii unor eventuale acorduri.

După cum relevă o serie de ziare și agenții de presă, încercările Partidului Socialist de a forma un nou guvern au loc pe fondul unor serioase dificultăți economice, „Sarcina extraordinar de dificilă căreia trebuie să-i facă față Mario Soares în formarea unui nou guvern în Portugalia — arată ziarul britanic „Guardian" — a fost complicată și mai mult de un raport privind perspectivele economiei portugheze, dat publicității de Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.). Potrivit documentului, anul 1978 va fi mai dificil în aproape toate domeniile economice portugheze.
LA GENEVA, O NOUĂ RUNDĂ A NEGOCIERILOR G.A.T.T

0 cerință stringentă - eliminarea barierelor
Geneva va începe peste citeva zile o nouă 

— care se dorește a fi și cea finală — a ne
multilaterale din cadrul ________ ________ .______ - — ” .i Co

merț}, ce reunește reprezentanți din aproape 100 
de țări, printre care și România. Aceste negocieri, 
care au debutat in septembrie 1973, sint apreciate 
de specialiști drept cele mai ample și mai com
plexe din cite au existat vreodată-în domeniul 
comercial. în esență, ele vizează o reducere substanțială a barierelor vamale și a obstacolelor netarifare, precum și asigurarea unui acces cît mai larg produselor provenite din țările în curs de dezvoltare pe piețele statelor dezvoltate.

Lafază
gocierilor comerciale
G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife și

piețele statelor dezvoltate.

mul acționează ca un bumerang, întorcîndu-se împotriva celor care-I practică.O privire mai atentă scoate la iveală faptul că escaladarea protecționis- mului este mai puternică tocmai în sectoarele în care țările în curs de dezvoltare și-au făcut apariția pe piața mondială : textile și îmbrăcăminte, siderurgie și materiale pen-

dezvoltate. Motivul este lesne de înțeles dacă avem în vedere că circa 80 la sută din echipamentul industrial importat de țările „lumii a treia" provine de pe piețele statelor occidentale. Semnificative în a- ceastă privință sînt .concluziile unui studiu al Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.). Astfel, se estimează că produsul naționalunor ne- cuprinză- din dorin-Ideea inițierii gocieri atît de toare s-a născut ța statelor participante de a da un impuls și mai puternic comerțului internațional. a cărui creștere neîntreruptă, timp de aproape trei decenii, a stat la baza dezvoltării economice postbelice. Realizarea a- cestui deziderat se pune însă cu o tot mai mare acuitate, deoarece, în ulti-' mii ani, spre deosebire de perioadele anterioare, fluxul schimburilor economice dintre state a slăbit in bună măsură, ca urmare a extinderii protecționismu- lui și a altor măsuri discriminatorii practicate de țările capitaliste dezvoltate. Secretariatul G.A.T.T. a notificat pînă acum peste 1 000 de astfel de măsuri ! — care variază de la închiderea completă a piețelor naționale p.entru anumite produse din import pină Ia formele cele mai subtile de protectionism, de genul limitării „voluntare" a exporturilor.La prima vedere, escaladarea restricțiilor comerciale s-ar datora actualei crize economice din lumea capitalistă, care, antrenînd cu sine o reducere a activității productive, a ridicat la cote alarmante numărul șomerilor. In aceste condiții, țările afectate

• Realitățile crizei economice și ineficienta falselor remedii 
© Cînd protecționismul acționează ca un bumerang • Nece
sitatea ameliorării sistemului de preferințe acordate țărilor 

în curs de dezvoltare

caută să limiteze importurile și să stimuleze exporturile, pentru a crea noi locuri de muncă. Cum criza economică este însă generală, toate țările în cauză procedează la fel și, astfel, măsurile protecțlo- niste nu numai că nu so- folo- ci, eleluționează problema sirii forței de muncă, mai mult, generează insele șomaj. Etienne Da- vignon, comisar al Pieței comune însărcinat cu problemele industriale, avertiza, de altfel, că în condițiile in care „cei nouă" și-ar închide total -frontierele comerciale, ar avea nu 6 milioane de șomeri ci ți au astăzi, ci dublu. Firește, asemenea practici ar putea fi recomandate cel mult unei țări care n-ar fi nevoită să importe produsele necesare pentru a-și continua activitatea economică ; altfel protecționis-

tru transporturi, unele sectoare ale industriei mecanice și electrice. Cu alte cuvinte, proliferarea măsurilor restrictive este stimulată de interesele marelui capital, care încearcă prin toate mijloacele să mențină statu quo-ul în raportul de forțe economice, să bareze calea spre o nouă diviziune internațională a muncii, menită să elimine împărțirea lumii în țări bogate șî țări sărace.Este cert că țările în curs de dezvoltare sînt cele mai afectate de escaladarea pro- tecționismului. Veniturile lor din exporturi sînt tot mai serios diminuate, ceea ce le determină să-și res- trîngă importurile. Cu alte cuvinte, are loc, pe cale artificială, o restrîngere și mai accentuată a pieței mondiale. Aceasta se răs- fringe negativ nu numai a- supra situației economice din țările rămase în urmă, ci și din statele capitaliste

brut al țărilor capitaliste industriale va scădea cu 1 la sută dacă „lumea a treia" va înregistra un ritm de creștere de numai 3 la sută, în loc de 6 la sută, cît este prevăzut în „strategia internațională a dezvoltării". După cum se vede, practicile protecționiste de tipul „distruge-ți vecinul" nu duc, așa cum releva revista americană „Newsweek", de- cît la „distrugere reciprocă".Fenomenele și tendințele amintite mai sus relevă o dată mai mult creșterea gradului de interdependență dintre state, faptul _ că menținerea subdezvoltării, accentuarea decalajelor — rezultat al vechii politici de inechitate — afectează e- voluția economică generală, creează grave dezechilibre, o situație de instabilitate ce afectează în măsură crescîndă economia mondială în ansamblul ei.Pornind tocmai de la a-

ceste realități ale lumii de azi, România participă activ la actualele negocieri multilaterale. Țâră socialistă în curs de dezvoltare, ea se pronunță pentru eliminarea progresivă a obstacolelor de orice natură din calea comerțului mondial, precum și pentru asigurarea de avantaje suplimentare pentru exporturile țărilor mai puțin dezvoltate, prin aplicarea unui tratament special, mai favorabil, tuturor acestor țări. Totodată, țara noastră consideră că se impune a- meliorarea substanțială a sistemului generalizat de preferințe acordate de statele dezvoltate celor în curs de dezvoltare, precum și desființarea restricțiilor cantitative care afectează importurile preferențiale. Realizarea acestor obiective ar facilita eforturile țărilor rămase în urmă îndreptate spre eliminarea subdezvoltării, a decalajelor economice, ar face din comerțul mondial o componentă de bază a noii ordini economice mondiale, menită să asigure progresul tuturor popoarelor lumii.In același timp, așa cum România socialistă a sub- . liniat in repetate rinduri, prin glasul președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, succesul acestor negocieri ar avea nu numai rezultate economice pozitive. Stimulînd amplificarea relațiilor de colaborare echitabilă internațională, eliminarea barierelor artificiale ar contribui la creșterea încrederii între popoare, la întărirea conlucrării și cooperării lor, ar marca un aport de seamă la adîncirea cursului destinderii, la procesul de e- dificare a unei păci trai-: ‘ nice în lume.
Gh. CERCELESCU

La Casa de cultură a sindicatelor din orașul cehoslovac Zili- na a fost inaugurată o expoziție privind istoria și cultura poporului român. In sectorul rezervat cărții românești, un loc central îl ocupă volumele cu scrierile și cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt expuse, de asemenea, reproduceri de opere de artă înfățișînd lupta poporului român pentru libertate și neatîrnare, fotografii șl gravuri.

Precizînd detaliile documentului, șeful statului, generalul Hugo Banzer, a arătat, potrivit agenției Prensa Latina, că „amnistia nu --------------nepedepsirea dușmanilor
(parlamentul) în vederea elaborării unui „program deasupra partidelor".presupune Boliviei".

Convorbiri iugoslavo-an- 
gOlOZO. Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv a! Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a primit, miercuri, pe Carlos Rocha, membru al Biroului Politic al M.P.L.A. — Partidul Muncii, viceprim-ministru al guvernului R. P. Angola, aflat în vizită oficială la Belgrad. Potrivit agenției Taniug. în cursul convorbirilor au fost abordate probleme de interes comun pentru cele două partide și țări, precum și modalitățile de promovare pe mai departe a relațiilor de cooperare dintre Iugoslavia și Angola.

în parlamentul olandez 
au început dezbaterile asu
pra programului guverna
mental Prezentat de noul premier, Andreas Van Agt. Luînd cuvîntul, fostul prim-ministru, Joop den Uyl, lider al actualei opoziții, a apreciat, între altele, că creșterea economică nu va putea atinge niciodată nivelul din perioada premergătoare actualei situații de criză. Totodată, el a adus critici intenției guvernului de a reduce cheltuielile publice și o serie de fonduri pentru necesități sociale.

Secretarul de stat al 
S.U.A. va vizita Turcia și 
Grecia, știrea a fost anunțată chiar de Cyrus Vance, care a precizat că în convorbirile sale cu premierii Bii- lent Ecevit și Constantin Karamanlis va fi abordată în esență problema cipriotă.

Protest împotriva repre
siunilor antidemocratice din 
Chile. Intr-un comunicat dat publicității la Santiago de Chile de către Partidul Democrat-Creștin se arată că arestarea celor 16 conducători ai P.D.C. și exilarea a 12 dintre aceștia intr-o zonă izolată din nordul țării reprezintă o încălcare flagrantă a celor mai elementare principii de libertate, justiție și echitate. De la venirea la putere a juntei militare, în septembrie 1973, sînt menținute în vigoare starea de asediu, cenzura mijloacelor de comunicare și prohibirea activităților politice, se spune în comunicatul P.D.C.

Criza de guvern din San 
MarinO a *n'-ra*- marU seară intr-o nouă fază : Partidul socialist a a- nunțat că nu a reușit formarea unui nou cabinet care ar pune practic capăt consultărilor extraparlamentare în vederea depășirii actualei situații. Partidul socialist a recomandat celor doi căpitani regenți, care reprezintă autoritatea supremă în stat, să încredințeze soluționarea crizei Măreltii Consiliu General

Televiziunea norvegiană a transmis o emisiune dedicată marelui sculptor Constantin Brâncuși. Programul a prezentat imagini înl'ățișind momente din viața artistului român, plexul de la Tîrgu Jiu și cipalele opere aflate în noastră și în muzeele din inătate. Despre creațiaBrâncuși și aportul său artistic la dezvoltarea sculpturii secolului XX a vorbit criticul Even Hebbe Johnsrud.

com- prin- țara stră- lui

Vizita vicepreședintelui 
S.U.A. în Canada. Walter Mon- dale a sosit la Ottawa într-o vizită Oficială de dotiă zile.

Capriciile vremii

a
în favoarea normalizării 

relațiilor economice ameri- 
cano-cubaneze. Henry Reuss (democrat), președintele Comitetului Camerei Reprezentanților pentru problemele bancare, financiare și urbane, a arătat, într-o declarație făcută ziariștilor, că ar fi nerațional ca Statele Unite să mențină embargoul instituit asupra relațiilor economice și polițice cu Cuba. Agenția Associated Press amintește că Reuss a efectuat recent o vizită în Cuba, împreună cu alți membri ai Congresului.

Amnistie în Bolivia. Ca urmare a amplelor manifestații și mișcări revendicative care au cuprins largi pături sociale — muncitori, funcționari, studenți din întreaga țară, guvernul bolivian a anunțat semnarea unui decret care prevede acordarea unei „amnistii generale".
W

FURTUNI 
DE ZAPADA 

ÎN S.U.A.NEW YORK. — Furtuna violentă de zăpadă pare s-a abătut în- cepind de luni asupra regiunii centraleStatelor Unite a atins marți . orașul New York, unde stratul de zăpadă se ridică, in unele cartiere, la peste 20 de cm. Zăpada a paralizat în mod virtual mai multe orașe mari, provocînd perturbarea traficului rutier sau închiderea a sute de școli, magazine și uzine din statele Illinois, Indiana. Ohio, Missouri, Kansas și Kentucky.La Long Island, lingă New York, peste 80 000 de persoane sînt în continuare private de electricitate, ca urmare a ruperii cablurilor sub greutatea căderilor de zăpadă și a rafalelor de vînt. La fața locului au sosit echipe de depanatori din Detroit și Chicago. Guvernatorul sta-

tului New York. Hugh Carey, a mobilizat, între alții. 500 de membri ai Gărzii naționale pentru a ajuta la deblocarea străzilor.Nici vestul S.U.A. nu a fost ocolit de vremea nefavorabilă. în Florida, unde în acest anotimp este in mod obișnuit cald, s-au semnalat temperaturi sub zero grade, importante plantații de citrice fiind afectate. în California. oficialități au anunțat că seceta resimțită timp de doi ani este acum depășită. fiind semnalate in prezent inundații.
1NUNDAȚI1 
ÎN «PERU 

$1 BRAZILIALIMA. — Șapte persoane și-au pierdut viața și 1 500 familii au rămas fără adăpost în urma puternicelor inundații semnalate in regiunea centrală a A- mazoniei peruane, spre care accesul este posibil numai pe cale aeriană. Primele informații relevă mari pier-
,■>>>»

Mercenariiîntre fața de-
de de

Un individ două vîrste cu colțuroasă ține monstrativ în mină un pistol ; un alt pistol este pe masă, în fața lui, alături de o pușcă- mitralieră și o baionetă. Individul este un anume Brown, meserie vinzătorarme și recrutor de mercenari pentru A- frica australă. Revista „Jeune Afrique", ce publică această fotografie care îl surprinde pe neguțătorul de arme la oficiul său din Londra, scrie că in Europa occidentală sînt numeroase birouri similare, care iși desfășoară activitatea în semiclandestinitate. Aceeași revistă a publicat cu cîtva timp in urmă un articol in care releva că în spatele unor nodine de de mică ale unor ascund diverse operațiuni tenebroase. Iată, spre exemplu, unul publicat într-un ziar din Lyon : „Căutăm de urgență paznici, bărbați celibatari in

anunțuri a- la rubricile publicitate ziare se

deri în sectorul agrozootehnic. plantații întregi fiind distruse de furia apelor. După cum s-a precizat, ploile torențiale din ultima vreme au provocat alunecări de terenuri care au barat cursul riului Nohuachi.RIO DE JANEIRO— Cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a inundațiilor provocate de ploile torențiale a- bătute fără întrerupere timp de patru zile asupra sud-estului Braziliei, au declarat oficialități guvernamentale la Rio de Janeiro. Zonele periferice ale unor localități din statele Rio de Janeiro, Sao Paulo și Paraiba au fost distruse, mii de persoane rămînind fără adăpost. Cel maifectat este orașul Pe- tropolis, aflat la 80 km nord de Rio de Janeiro. unde apele revărsate ale unui rîu din apropiere au ajuns pină în centrul așezării.

a-

BRUXELLES

Impas la negocierile

virstă de 22—25 de ani. Doritorii să se prezinte în strada Bel- lecordiere 2“. Un ziarist curios a aflat că paznicii trebuie să știe să ochească bine, că primesc bilet de avion pînă la Salisbury și 600 de dolari pe lună, adică de șase ori venitul anual al unui locuitor din Volta Superioară sau Ciad. Angajaților li se spune că trebuie să păzească niște ferme de incursiunile „teroriștilor".O telegramă transmisă zilele trecute de agenția France Presse relevă că, potrivit Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (SWAPO), Namibia existăprezent 500 de mercenari chilieni care luptă împotriva forțelor patriotice națională țară.Ceea cemenționeze anunțurile plătite și reclamele diferiților agenți este soarta predecesorilor în ale meseriei : în- frîngerea dezastruoasă

in în
de eliberare din aceastăuită însă să

a acestor bande înarmate în fostul Congo, în Guineea, Benin, Mozambic, Angola. Pentru că mulți dintre cei care acceptă o astfel de meserie sînt aventurieri, indivizi ratați, fără nici un i- deal în vor ca rile lor ucigînd cine, fel în slujba forțelor celor mai reacționare.Pentru a combate practica mercenariatu- lui, reprezentanți ai mai multor țări africane, partide progresiste, organizații democratice au dezbătut recent această problemă la Cotonou, capitala Beninului. în intervențiile lor, ca și în documentul adoptat, participanții s-au pronunțat pentru măsuri drastice în vederea pedepsirii mercenarilor.Măsuri cît se poate de necesare și urgente pentru a pune capăt a- cestei odioase „meserii".

intercomunitare
privind pescuitul

viață și care pentru eșecu- șă se răzbune nu importă pe punindu-se ast-

A. BUMBAC

18 (Agerpres) — care s-au prelungit trei zile, miniștrii țările membre ale

și-au
milioa- pentru asupra arogatcreat, miniștrii Pieței comune

BRUXELLES După dezbateri pe parcursul a agriculturii dinC.E.E., întruniți pentru tratative în problema pescuitului, au abandonat încercarea de a realiza, la această reuniune, o înțelegere privind partajarea cantității globale de 2,7 ne tone de pește prevăzută acest an în zona economică căreia „cei nouă" drepturi speciale.în situația care s-a agriculturii din țările(care abordează problemele privind pescuitul) urmează să aibă o întrunire, neoficială, la 27 ianuarie, care va fi urmată de o nouă reuniune o- ficială la 30 ianuarie, în capitala belgiană.Dificultățile majore în calea realizării unui consens pe plan comunitar în acest domeniu rezultă din poziția Marii Britanii, .care insistă pentru asigurarea unei zone exclusive pentru pescarii săi, cuprinzînd o fîșie cu lățimea de 6—12 mile în jurul litoralului britanic, precum și a unei zone preferențiale, care să se întindă pînă la 50 de mile de acest litoral.
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export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


