
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 11 033 Prima ediție Joi 9 februarie 1978 6 PAGINI — 30 BANI

O sarcină economică de prim ord in în toate întreprinderile

Reducerea mai accentuate a cheltuielilor 
materiale si de producție

In conștiința comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii esțe viu în
demnul însuflețitor adresat de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tri
bună a Conferinței Naționale de a 
se acționa cu fermitate în vederea 
creșterii mai susținute a eficienței 
economice, trecerii în toate domeniile 
de activitate de la faza acumulărilor 
cantitative, la o fază nouă, superi
oară, aceea a luptei pentru calitate, 
în ansamblul sarcinilor de ordin ca
litativ ale activității economice, un 
loc important ii ocupă reducerea mai 
accentuată a cheltuielilor de produc
ție și, îndeosebi, a cheltuielilor ma
teriale, sarcină subliniată din nou, 
cu pregnanță, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" cu 
prilejul conferirii titlului de doctor 
în științe politice și a titlului de doc
tor în economie.

Programul suplimentar adoptat de 
Conferința Națională a partidului 
are în vedere ca, prin reducerea mai 
substanțială a costurilor de producție 
in industrie, să se obțină economii 
de încă 22 miliarde lei peste preve
derile cincinalului — sarcină pe de
plin. realizabilă — și trebuie, făcut 
totul ca aceste economii să fie mult 
mai mari. Chiar prin planul pe acest 
an se accentuează ritmul de dimi
nuare a costurilor de producție, sta- 
bilindu-se ca aproape două treimi 
din economiile prevăzute să se obțină 
prin reducerea cheltuielilor mate
riale. De ce se pune cu atîta acuitate 
sarcina reducerii cit mai substan
țiale a cheltuielilor de producție ?

Această orientare decurge, înainte 
de toate, din faptul că ritmurile și 
proporțiile dezvoltării economico- 
sociale în acest an sint strîns legate 
nu numai de volumul investițiilor, 
de creșterile cantitative, ci măi ales 
de progresele calitative. Ritmuri 
înalte de dezvoltare, în condiții de 
înaltă eficiență 1 — această-i pro
blema crucială a economiei româ
nești în 
mulată 
Nicolae 
ționalâ 
produs

metri calitativi ridicați, cu cheltu
ieli de producție cit mai mici, cu 
consumuri materiale cit mai scăzute 
înseamnă, implicit, un spor de be
neficiu, de venit national. Cu toții 
trebuie să înțelegem că reducerea pe 
toate căile a cheltuielilor materiale 
și de 
strictul 
materii 
bili și

producție, prin limitarea la 
necesar a consumurilor de 
prime, materiale, combusti- 
energie, eliminarea oricărei

Sint sporuri nete de venit național, 
care cresc cu fiecare an în actualul 
cincinal, pentru obținerea cărora 
este necesar să acționeze energic și 
stăruitor colectivele din toate unită
țile industriale, de cercetare și ingi
nerie tehnologică. Cum, prin ce căi 
poate fi asigurată reducerea mai ac
centuată a cheltuielilor de producție ?

ASIMILAREA DE PRODUSE NOI 
ȘI MODERNIZAREA CELOR EXIS-

„Noua calitate trebuie să se reflecte 
întregii activități 

reducerea cheltu
ia

în creșterea eficienței 
economico-sociale, în 
ielilor materiale și 
sporirea mai rapidă 
venitului net, a venitului național"

de producție, 
și substanțială

NICOLAE CEAUȘESCU

a

actuala etapă, problemă fdr- 
cu claritate de tovarășul 

Ceaușescu la Conferința Na- 
a partidului. Practic, orice 

conceput și realizat la para

forme de risipă, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale, nu con
stituie numai o sarcină de plan, ci 
o necesitate obiectivă, de infăptuirea 
căreia depind în mare măsură dez
voltarea in continuare a economiei 
naționale, creșterea avuției țării, 
bunăstarea noastră, a tuturor. Pen
tru a argumenta această idee este 
concludent următorul calcul :

Dacă la sfârșitul anului 
1970 diminuarea cu 1 Ia 
sută a ponderii cheltuie
lilor materiale în produ
sul social echivala cu un 
spor de venit național de 
peste 5 miliarde lei. Iar 
în 1975 — cu aproape 9 
miliarde lei, la sfârșitul 
cincinalului actual ace
lași procent va 11 echiva
lent cu un venit național 
suplimentar de circa 14 
miliarde lei.

TENTE. Experiența a numeroase in- ' 
treprinderi atestă, cu puterea de 
convingere a faptelor, că introdu
cerea în fabricație a unor produse 
de înaltă tehnicitate, care înmaga
zinează o cantitată sporită de muncă 
complexă, de inteligență tehnică și 
care, în același timp, se realizează 
cu consumuri materiale mai reduse 
constituie o pîrghie esențială de 
ducere a cheltuielilor materiale 
producție. Potrivit prevederilor 
plan, valoarea produselor noi și 
proiectate introduse în fabricația
rentă în acest cincinal va reprezenta, 
în apest an, aproape 26 4a sută din 
producția marfă realizată în ramu
rile prelucrătoare ale industriei re
publicane, iar în 1980 se va ajunge 
ca unul din două produse să fie nou 
sau reproiectat în cincinalul actual. 
Efectele pozitive ale transpunerii în 
practică a acestor obiective asupra 
reducerii cheltuielilor de producție 
se desprind cu claritate și din ur
mătorul calcul :

re
de 
de 
re- 
cu-

Reducerea greutății 
specifice feu numai IO la 
sută a produselor indus
triei constructoare de ma
șini — concomitent cu ri
dicarea nivelului lor teh
nic și calitativ — echiva
lează, la nivelul întregu
lui cincinal, cu o econo
mie totală de 3,5—4 mi
lioane tone de metal, a- 
dică aproximativ cît pro
duce Combinatul siderur
gic din Galați, în opt luni 
din acest an.

Este pozitiv faptul că tot mai 
multe colective de oameni ai muncii 
obțin rezultate bune, concretizate în 
produse de înalt nivel tehnic și ca
litativ, realizate cu consumuri re
duse de materii prime și materiale. 
Dar în acest domeniu nu pot fi ad
mise pauze și cu atît mai puțin 
neajunsurile care se mai manifestă 
în unele unități economice. în ce 
-privește măsurile concrete ce tre
buie luate pentru fabricarea unor 
produse cu parametri tehnico-econo- 
mici superiori,' corespunzător 
gențelor cincinalului revoluției 
nico-științifice, găsim prețioase 
entări în Raportul secretarului 
neral al partidului la Conferința 
țională, în hotărîrile acesteia, pre
cum și în prevederile planului na
țional pe anul 1978. Ele vizează, 
înainte de toate, intensificarea efor
turilor cadrelor din sectoarele de 
cercetare și inginerie tehnologică, 
din institutele de specialitate și din 
unitățile productive pentru a ’■ se 
ține în permanență pasul cu pro
gresele științei și tehnicii moderne, 
pentru scurtarea duratei de . asimi
lare a noilor produse cu perfor- 

’manțe calitative- ri cliente, pe aceste 
căi asigurindu-se, deopotrivă, bunuri 
materiale necesare economiei națio
nale și satisfacerii cerințelor de 
consum ale populației, cît și valori
ficarea superioară a resurselor de 
materii prime și materiale.

PROMOVAREA LARGA A TEH
NOLOGIILOR NOI, MODERNE, In

exi- 
teh- 
ori- 
ge- 
Na-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Comunist din Israel

Miercuri, 8 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit delegația Partidului Comu
nist din Israel, condusă de tovară
șul Uzi Burstein, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Israel.

Din delegație fac parte tovarășii : 
Zahi Kharkabi, secretar al C.C. al 
P.C.I., Mordechai Katzav, secretar 
al districtului de sud Neghev al 
P.C.I., Adel Abul Hegea. membru al 
Secretariatului Comitetului de par
tid al districtului Nazaret, și Khana 
Ibrahiin, membru al Consiliului de 
redacție al ziarului „Al-Itihad“.

La convorbiri au participat tova
răși^ Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scinteia", Haralambie Alexa. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis 
din partea C.C. al partidului, a co
muniștilor evrei și arabi din Israel 
expresia respectului și stimei fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
cordiale felicitări cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a zilei sale de 
■naștere. Oaspetele a exprimat, de 
asemenea, mulțumiri pentru posibili
tatea oferită delegației de a cunoaște 
nemijlocit "realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru urările ce i-au 
fost adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
din partea C.C. al P.C.R., a sa perso
nal, un .cald salut Comitetului Cen
tral al P.C. din Israel, comuniștilor 
evrei și arabi din Israel.

în cadrul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri și informații cu 
privire la dezvoltarea relațiilor de 
solidaritate și colaborare dintre cele 
două partide, precum și la unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale, ale raporturilor dintre 
partidele comuniste și muncitorești.

S-a subliniat, de comun acord, do
rința ambelor partide de a continua 
în diverse forme schimbul de expe
riență, contactele în probleme de in
teres comun, spre binele țărilor si 
popoarelor noastre, al cauzei gene
rale a păcii, independentei si socia
lismului în lume.

în contextul examinării situației 
internaționale, s-a acordat o atenție 
deosebită căilor și mijloacelor de în
făptuire a unei păci juste și trainice 
in Orientul Mijlociu. Ambele partide 
pornesc de la convingerea că pentru 
realizarea acestui obiectiv este nece
sar să se ajungă la o reglementare 
politică cuprinzătoare, care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967, la înfăptuirea drepturilor națio
nale legitime ale poporului arab pa
lestinian. inclusiv dreptul său la 
autodeterminare ■ și la constituirea 
unui stat propriu, independent.’ asi
gurarea integrității și securității tu

turor statelor din regiune, inclusiv a 
Israelului. Cele două partide sint în
credințate că soluționarea probleme
lor complexe din Orientul Mijlociu 
necesită o abordare realistă și con
structivă pentru a se ajunge la so
luții reciproc acceptabile. Ele con
sideră că cea mai bună garanție a 
păcii și stabilității în zonă o consti
tuie instaurarea unei noi atmosfere, 
în care toate popoarele din zonă să 
poată conlucra într-un spirit de de
plină înțelegere, încredere și respect 
reciproc.

De ambele părți s-a subliniat că 
în realizarea păcii in Orientul Mij
lociu un rol important revine acti
vizării eforturilor în cadrul O.N.U., 
astfel incit să se ajungă la recon- 
vocarea Conferinței de la Geneva la 
care să participe pe picior de egali
tate toate părțile interesate, inclusiv 
reprezentanții Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Tinind seama de amploarea și com
plexitatea problemelor ce se cer re
zolvate, este necesară in momentul 
de fată o maximă mobilizare a opi
niei publice, a forțelor politice rea
liste și responsabile iubitoare de 
pace, atît în zonă, cit și în afara ei, 
pentru a determina elaborarea și pu
nerea de acord a unor soluții viabi
le. conform cerințelor unei păci trai
nice și drepte in Orientul Mijlociu, 
ale intereselor păcii și înțelegerii în 
întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie tovărășească.

Abrudul Iu oru
dezvoltării uccelerute
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Transformatoare 
pentru exploatările 

miniere
La Întreprinderea „Electropu- 

tere" din Craiova 
fabricația de serie 
de stații de 
mobile’ cu puterea _ ____
Ele fac parte din gama mașini
lor electrice care, disp’unind de 
protecție- . antigrizutoasă, .. sint 
destinate funcționării in abata
jele carbonifere. Transforma
toarele mobile de 250 kVA, care 
au fost omologate în urma 
unor complexe și îndelungate 
verificări efectuate cu sprijinul 
specialiștilor de la stația de 
securitate minieră din Petro
șani, se înscriu în programul 
comun al Institutului de cerce
tări și proiectări „Electropute- 
re“ și fabricii craiovene de pro
fil pentru reducerea importului.

a intrat în 
primul lot 

transformare 
de 250 kVA.

Sporuri substanțiale

minereu
Colectivul 

nier Cluj 
la începutul 
prezent, o producție globală su
plimentară de aproape 4 milioa
ne Iei. Minerii de la Căpuș, de 
pildă, au extras cu peste 600 
tone minereu de fier peste pre
vederi. De asemenea, in cadrul 
Exploatării: miniere Aghireș și 
al secției miniere Cluj s-au 
obținut rezultate deosebite în 
această perioadă. S-au extras, 
peste prevederi", 5 000 tone nisi
puri spălate, 
granulat, 150 tone fșldșpat 
200 tone bentonită. 
minerilor de la 
clujean se îhscriu 
sarcinilor stabilite 
tarul general ,al 
Conferința Națională 
me dezvoltarea 
bazei de materii prime interne, 
prin accelerarea t valorificării 
surselor cunoscute, inclusiv a 
celor cu conținuturi utile mai 
scăzute. (Alexandru Muresan).

Combinatului mi- 
a realizat. de 

anului și pînă in

1 000 tone ' cuarț 
și 

Eforturile 
combinatul 

pe linia 
de secre- 

nartidului la 
- si an ri

mai rapidă a

Copil fiind, auzeam 
deseori povestindu-se 
despre ■ Abrud, despre 
așezarea numită, cind- 
va demult, cînd Aură
ria Daciae, cind Au
răria Major, cind Al- 
burnus Minor. Și mi-1 
închipuiam ca pe un 
oraș cioplit din aur. 
Gîndurile lunecau pe 
firele poveștilor auzite 
și se preschimbau în 
ziduri de aur, in străzi 
pavate în aur, în oa
meni îmbrăcați în aur.

Și iată, am trecut 
pragul așezării în urmă 
cu ani, într-un autOȚ 
buz venind de la Brad, 
cale de 42 de kilo
metri, de-a lungul u- 
nui drum plin de gropi, 
astăzi asfaltat. Case 
vechi, de zeci, de sute 
de ani îi mărgineau 
străzile „ghiftuite" 
praf sau noroi, 
totuși, 
ria și 
Iancu 
semeț. , Și-n .fapt de 

„seară .mi. s-aipărut .că 
pe vîrfurile munților 
din jur s-au aprins 
focuri de strajă și de 
taină — cine ar fi bă
nuit atunci că, într-o 
bună zi, părerea mea 
se va preschimba în 
realitate, că focurile 
de taină izvorau din 
rădăcinile filoanelor 
de cupru neștiute incă? 
Și parcă auzeam zvon 
de tulnic. Și orașul mi 
se părea ca o cetate în 

V'are locuia o singură 
și numeroasă familie.

L-am revăzut de cu
rînd. Și mi s-a părut 
mai frumos, mai al 
oamenilor. In centrul 
orașului creșteau flori. 
Străzile ii erau pavate 
și asfaltate. Urmele lui 
Horia și ale lui Avram 
lăncii erau insă ace
leași. Niciodată nu se 
va putea 
Abrudul de cei 
l-au înscris cu adevă
rat in istorie. De vreun 
deceniu, Abrudul a în
cepui să devină oraș, 
se află cuprins într-un 
amplu proces de me
tamorfoză materială și 
spirituală. Abrudul își 
pregătește replica con
temporană, să-și scrie 
o nouă istorie : o isto
rie a luminii și împli
nirilor socialiste.

...Ștefan David este 
primarul orașului A- 
brud. Moț. Om dintr-o 
bucată. Nu face de 
două ori aceeași soco
teală. Și nici nu vor
bește de două ori des-

cu 
sau noroi. Și, 
urmele lui Ho- 
ale lui Avram 

îl făceau să fie .

desprinde
care

pre același 
Pînă să ajungă 
mărul orașului
— din 1948, de 
știe activist de
— a ocupat

lucru, 
pri- 

Abrud 
cind se 
partid 
multe 

funcții. Amintirile nu-1 
prea încearcă. „Viito
rul, ziua de miine și 
de poimîine nu-mi 
dau pace nici în 
somn". Astăzi, Abru
dul incă nu te intîm- 
pină cu hale ori plat
forme industriale, cu 
cartiere noi. Dar, 
printre rădăcinile mun
ților, geologii și mine
rii au dovedit prezen
ța cuprului, și astfel 
zăcămîntul de la Roșia 
Poieni a devenit te
zaurul orașului. Ast-

trăiesc și vor trăi, pe 
strada Moților, 
unde s-a pus la 
prinderea 
pe 
casa tribunului Ion 
Șuluțiu, făuritorul tu
nurilor de lemn, cu 
cercuri de fier, folo
site de ' moții lui 
Avram Iancu în timpul 
revoluției de la 1848 ; 
pe aceeași stradă, la 
numărul 3, s-au întîl- 
nit . cei doi mari 
bărbați ai neamului — 
Nicolae 
Avram 
fapt, în 
sînt încă

casa 
cale 

lui Horia, 
strada Mărășești 

tribunului

și
„De 
mai

Reportaj de
Radu SELEJAN

fel, Abrudul șl-a în
ceput o nouă viață. 
Au apărut și con
structorii și încă mulți 
alți oameni de feluri
te profesii care con
tribuie la înălțarea e- 
conomică —■”
a acestei 
vetre cu 
Moților se

„Acuma, 
tămină 
treburi cite 
altădată într-un 
Ne ocupăm de 
voltarea orașului, 
oameni, 
de 
ieni 
dă. 
noi 
cu desăvîrșire nou, pe 
care am început să-1 
construim, cu vreo

■ mie de apartamente.

și edilitară 
străvechi 

care Țara 
mîndrește, 
într-o săp- 

avem atitea 
n-aveam 

an. 
dez- 

de 
Zăcămîntul 

la Roșia Po- 
cere multă tr’u- 
Vom avea si 

două orașe ; unul

în acest cincinal, cu
spații comerciale, cu
școli, CU străzi Șiforfotă , cu oameni noi
pe care-i vrem cres
cuți drept, demn, în 
datina omeniei noas
tre. Că peste vreo doi 
ani, cine va veni 
Abrud nu-1 va 
recunoaște...".

împreună cu profe
sorul de istorie Ro
mulus Felea am tre
cut în revistă orașul- 
muzeu. Pentru că A- 
brudul, casele și stră
zile lui se constituie 
intr-un adevărat mu
zeu al trecerii moților, 
prin vreme. La umbra 
macaralelor care 
resc la 
blocurilor

la 
mai

zo- 
înăl țarea 

noului oraș,

Bălcescu 
Iancu. 
Abrud 
vreo 300 de 

case ce pot mărturisi 
trecerea acestui oraș 
prin vreme", ne spune 
profesorul de istorie.

Privim 
există și 
năm orașul ___
fi. Orașul pe a cărui 
emblemă vor figura și 
noile bogății din 
adincurile munților 
ce-1 înconjoară. „După 
ee obștea m-a ales 
primar, spune Ștefan 
David, un prieten a 
vrut să rîdă de mine, 
să mă facă să înțeleg Că AU_..J..l -
oraș, 
Ștefane, 
pare 
Abrudului s-a 
cam de multișor, 
fi voi în stare 
porniți?». Acum 
tenul acela al 
are toate motivele să 
se convingă, să vadă 
că ceasul Abrudului 
n-a stat. Ba, dimpo
trivă : a mers în ritm 
cu epoca noastră de 
mari accelerări".

Da, și ceasul Abru
dului merge în ritmul 
împlinirilor noastre 
socialiste. Și fiecare 
locuitor al său, născut 
și trăit în oraș, 
venit 
aceste 
revenit în Abrud după 
ani de drumeție prin 
industriile altor orașe, 
se străduiește ca noul 
ceas al Abrudului să-și 
dinamizeze ritmul, să 
se ridice necontenit în 
lumină, potrivit înăl
țătoarelor îndemnuri 
adresate de secretarul 
general al- partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei de lucru efec
tuate pe aceste 
leaguri ale Tării 
ților, cînd a și 
pusă piatra de 
melie a înălțării 
brudului.

orașul care 
ne imagi- 

care va

Abrudul o fi el 
dar nu-i. «Măi 

zice, îmi 
mie că ceasul 

oprit 
Veți 
să-1 

prie- 
meu

ori 
de curînd pe 
meleaguri, ori

rhe- 
Mo- 
fost 
te- 
A-

Nu numai din con
siderente sentimentale 
am numit, într-o adu- 

■nare publică, anul 1977 
— anul conștiinței 
noastre. Mă gîndeam 
în clipa aceea la tre
cutul nostru atit de 
încercat de istorie și 
atît de limpede in eti
ca lui, așa cum il 
știm de la școală și 
cum îl simțim încă 
din laptele matern. Mă 
gindeam, de asemenea, 
la yiitorul egre cu o 
viteză specifică veacu
lui înaintează spre noi 
și căruia,- cu o voință 
comună și într-un 
mare efort constructiv, 
trebuie să-i dăm o 

demnă, 
și in a- 
să 
Si 
ales

ne 
mă 

la
Și 
în

față umană 
să-1 supunem 
celași timp 
adaptăm, lui. 
gindeam mai
prezentul energic 
atotcuprinzător.
fond, prezentul strînge 

. in el, ca o sămînțâ 
prețioasă trecutul 
viitorul.
zent ' plin 
noire și 
și schimbare 
aerul, pămintul, mun
ca și bucuria noastră, 
insăși viața de fie
care zi. Conferința Na
țională a partidului 
din decembrie recon
firmă și înalță în lu
mină adevărul prezen
tului nostru comunist. 
Nu este simplu, nu 
este ușor să trans
formi lumea, să treci

Și
Acest pre- 

de in- 
revoluție 

este

de la cuvinte la fapte, 
să te schimbi tu insuți 
și totul să pornească 
întîi cu tine, omule 
care muncești stăpîn 
pe munca ta, tu să fii 
primul care înțelege 
schimbarea necesară, 
să nu aștepți să în
ceapă vecinul tău. 
Este nevoie de această 
schimbare individuală, 
conștientă, primul pas

însemnări de
George BĂLĂIȚĂ

spre o reală schim
bare generală. Vreau 
să mă fac bine înțe
les : nu scriu cu tonul 
unui profesor de mo
rală, nu sint și nici nu 
vreau să fiu așa ce
va. Sînt în clipa asta 
doar o voce din mul
țime, un anonim care 
se adresează sieși în 
primul rind. îmi vor
besc in fața hirtiei al
be. Acolo esțe greu, 
cititorule, la fel de 
greu ca în fața orică
rei munci care trebuie 
dusă pină la capăt. Eu 
așa înțeleg îndemnu
rile omului care, în 
fruntea țării, neobosit, 
ne ține mintea trează 
și sufletul curat. Noua 
calitate despre 
ne vorbește atît 
sugestiv, limpede,
cîteva cuvinte cu

care 
de 
in 
o

mare încărcătură 
voluționară, se referă 
în primul rind 13 sal
tul conștiinței, 
trecem, cum 
un prieten al 
constructor, de 
știincioZitatea 
corectă, la ca...,....
fierbinte a participă
rii totale.

Dar ar trebui citate 
în întregime cuvîntă- 
rile t o v a r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu, 
scrieri de importanță 
istorică, elaborate in
tr-un stil limpede, so
bru, echilibrat, eficient. 
Stilul unui autor de 
mare clasă, nu în zadar 
tradus în atîtea limbi, 
pe toate meridianele. 
Observații adinei des
pre viață și societate, 
despre relații și sen
timente, 
flet și 
vinte de 
tru ce s-a făcut bine, 
cuvinte-semnal, severe 
dar atît de umane 
adevărate despre 
nu s-a făcut bine 
trebuie să se facă.

Noi muncim și 
inima, nu numai 
brațele, îmi spunea 
de mult un petrolist 
de pe valea Zemeșului. 
Iată, așadar, semnul si
gur al înțelegerii no
ilor termeni. Anul 
conștiinței noastre 
este de fapt, sau ar 
trebui să fie, /însăși 
viața noastră, atît cît 
ne-a fost dată.

Să 
spunea 

meu, 
la con- 

rece, 
conștiința

despre su- 
individ, cu- 
laudă pen-

și 
ce 
Și

CU 
cu 
nu

„Selectul66 din care nu ai ce selecta Producții superioare,

Directorul întreprinderii de ali
mentație publică din Tîrgu Jiu. Du
mitru Mustoiu, ne făcuse o prezen
tare frumoasă a activității Comerțu
lui alimentar din localitate. In 1977, 
întreprinderea a depășit cu 3 pro
cente. planul încasărilor, multe uni
tăți au fost reprofilate potrivit in
strucțiunilor Ministerului Comerțului 
Interior difuzate în toată țara cu 
prilejul apariției Decretului de func
ționare a unităților comerciale’'și de 
alimentație publică (30 V 1975).; unele 
localuri au fost modernizate și igieni
zate, mulți tineri au terminat cursu
rile de calificare și lucrează în res
taurante cot la cot cu tovarășii lor 
mai vîrstrțici. Ne-au bucurat cele po
vestite de tovarășul director. Dar, 
treptat, datele pe care hi le furniza 
din memorie au început să ne sur
prindă. De pildă, ne spunea tov. Mus
toiu, problema centrală a alimen
tației publice — diversificarea rețe
lei și a sortimentului culinar — ar fi 
fost la Tîrgu Jiu ca și rezolvată. 
Mai mult : anul trecut s-a înregis
trat în oraș o desfacere record a 
produselor culinare, care a surprins 
chiar și pe specialiștii Ministerului 
Comerțului Interior. Mai precis, prin 
unitățile comerțului local s-au vîn- 
dut. din totalul mărfurilor. 75 la sută 
mîncăruri și doar 25 la sută bău
tură.

— înseamnă — am remarcat noi 
— că aveți întreprinderea cu cele 
mai mari beneficii din țară. După 
părerea noastră, la acest capitol' ob
țineți cel puțin 10-12 Iei la sută.

Tovarășul director a ezitat, a cău
tat prin hirtii și, în fine, ne-a măr- 
turisit, că, de fapt, nu poate fi vorba

de 10—12 lei la sută, că ar fi fost 
bine ca întreprinderea să aibă un ve
nit net măcar de... 2 lei la suta chel
tuită I Această știre care, credem 
noi, va avea darul să uimească din 
nou specialiștii comerțului interior 
ne-a făcut să întrerupem discuția și 
să pornim prin oraș.

Primul contact pe care l-am avut

periferia comerțului și mereu am 
găsit acolo aceleași persoane. Oameni 
puși pe harțag și hotărîți să usuce 
toate butoaiele din jur. Și cind te 
gîndești că tovarășul director ne 
vorbise în treacăt despre o alimenta
ție științifică și rațională, care s-ar 
practica în rețeaua pe care o con
duce !

De ce nu se îndeplinesc în mod corespunzător 

obligațiile privind diversificarea 

alimentației publice la Tg. Jiu

!.

cu rețeaua de alimentație publică 
locală a însemnat și prima mare dez
amăgire, prima contradicție între 
cele ce auzisem de la directorul în
treprinderii și realitatea nemijlocită. 
Toate acestea, pentru că atunci cînd 
am intrat la „Select" am avut sen
zația că plutim in nori : nici farurile 
de ceață nu puteau sfredeli fumul 
gros din „saloane", iar aburii alcoo
lului puteau face lesne o muscă să 
cadă fulgerată. Acest local „Select", 
de categoria I, în care lucrează opt 
persoane și încasează ceva mai mult 
de 2 000 lei pe zi (cit un chioșc de 
răcoritoare 1) nu vinde nici un fel 
de produse alimentare, ci numai bău
turi tari și cafea. Am trecut de mai 
multe ori pe la acel local aflat la

Dar, poate că așa este la „Select". 
In raidul nostru prin rețeaua de ali
mentație publică ne-am oprit și la 
„Lacto-vegetarian", local unde ni s-a 
recomandat cu căldură... renumiții 
cirnăciori oltenești, „că iaurt n-avem“, 
jambonul casei și ceafă de porc afu
mată. „Bine, dar la lacto-vegetarian 
ne-am fi . așteptat la altceva...". 
„Avem — zice responsabila — și cos
tiță afumată, și șuncă, și...“.

Prin urmare, „lacto" are nu numai 
jambon, are și șuncă 1 într-un cuvint, 
localul „Select" și cel zis Iacto-ve- 
getarian au fost primele semne sigu
re că rețeaua alimentației publice 
din Tg. Jiu are substanțiale devieri 
de la cererile publicului și de la in
strucțiunile forurilor centrale de re-

sort. In mod cu totul Intolerabil, con
ducerea întreprinderii și organele lo
cale de control au ignorat însăși a- 
plicarea Programului de producție și 
desfacere a bunurilor de consum în 
perioada 1976—1980 (13 iulie 1976) 
care are prevederi clare privind di
versificarea rețelei și, implicit, a sor
timentului culinar. Dar să revenim la 
raidul întreprins.

La o altă unitate cu autoservire 
(cea din piață) am găsit copiate, tra
se parcă la indigo, aceleași sosuri și 
tocane ca și la unul dintre cele 
mari localuri : „Victoria".

— Avem, avem și mîncăruri 
ușoare, din legume, din lapte, 
paste. Uitați-vă, că trebuie să le 
deți în vitrină.

Ne uităm. Nimic.
— Nu se văd, a încercat s-o dreagă 

bucătarul, dar sint, nu le așeză încă 
fata la locul lor.

Ce poți să mai spui ? Ciudați co- 
mercianți la Tîrgu Jiu ! E însă prea 
devreme pentru a trage concluzii. Mrji 
ales că la „Lacto-vegetarian“ și chiar 
la unități cu autoservire, unde șa
blonul culinar se răsfață în toată li
bertatea, ne găseam de fapt doar la 
ușa surprizelor. înainte de toate, este 
necesar să facem însă o precizare. în 
Programul de producție și desfacere 
a bunurilor de consum se precizau 
și anumite tipuri de unități de 
alimentație publică dar și sorti
mentul culinar care trebuie pus la 
dispoziția cumpărătorilor. Toate a- 
ceste prevederi țineau seama, pină

costuri reduse

mai
mai 
din 
ve-

Gh. GRAURE
(Continuare în pag. a II-a)

Unitățile industriale din ju
dețele Bacău; Neamț, Vaslui și 
Vrancea au inițiat și aplicat în 
acest început de an valoroase 
acțiuni în producție. Ca 
mare, . ’ / __ ___ _
prima lună a anului de in
dustria acestor județe s-a ob
ținut cu un consum mate
rial și energetic redus față 
de cel stabilit, economisindu-se, 
printre altele, 1 860 tone com
bustibili, 2.3 milioane kWh 
energie electrică, importante 
cantități de metal, carbonat de 
etilena, catalizatori, lemn, che
restea, ciment; piei pentru în
călțăminte, bumbac, lînă.

producția realizată
ur- 

în

Prin creșterea 
productivității

100 tone oțel, 4 200 
păcură, mașini-unelte 
așchierea metalelor în 
de aproape un milion 
bilă în valoare de 1,3 
lei, 1 000 tone zahăr 
produse în valoare de __ ___
lioane lei au livrat economiei 
naționale, peste sarcinile de 
plan ale lunii ianuarie, uni
tățile economice ale județului 
Bihor. Cea mai mare parte a 
acestor sporuri s-a realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii, care a sporit față de 
ianuarie 1977 cu 13,3 la sută.

tone 
pentru 

valoare 
lei, mo- 
milioane 
și alte 
34,4 mi-
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DIVERS
Brîndusa, 
căprioara

Familia agentului . veterinar 
Dumitru Cupă din Ciuperceni. 
județul Gorj, se bucură de mai 
multă vreme de vizita unui oas
pete neobișnuit: un pui de că
prioară. Scăpat in vara trecută 
de hăituiala unor clini hoinari, 
firavul pui de căprioară a fost 
îngrijit „părintește" de salvato
rii săi, pină cînd s-a înzdrăvenit 
și a luat din nou drumul pădu
rii. intre timp, a devenit o zbur
dalnică și frumoasă căprioară. 
Deși redată pădurii, lumii ei, 
căprioara nu și-a uitat prietenii. 
Aproape zilnic vine în preajma 
gospodăriei lui Dumitru Cupă 
și intră in ogradă ca la ea... aca
să, unde o așteaptă întotdeauna 
o „masă" pe gustul ei și un plă
cut program de hîrjoneală cu cei 
trei copii ai gazdei. Puțin cam 
distrată, Brindușa (căprioara are, 
desigur, și un nume) a dat zilele' 
trecute de un mare bucluc : 
surprinsă pe șosea de un auto
camion a făcut, speriată, un 
salt spectaculos, plonjind — 
unde credeți ? — taman intr-o 
fintînă de șapte metri adincimel 
Și de această dată, salvatorul 
ei a fost, din întimplare, tot, a- 
gentul veterinar. Acum il vizi
tează și mai des. Pină in apro
pierea casei, Brindușa este „con
dusă" de un chipeș căprior. Pro
babil, pentru mal multă sigu
ranță !

Zăpadă 
înflorită
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I
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informații
REPORTAJE |

Cum să ne apărăm 
împotriva gripei

„Am aflat din rubrica «Fapt 
divers» — ne scrie pensionarul 
Gheorghe Urda, fost mecanic de 
locomotivă — că un sătmărean 
ca și mine a obținut o recoltă 
foarte timpurie de ghiocei la 
minus 10 grade. Doresc să vă 
aduc la cunoștință că și eu sînt 
un mare iubitor al ghioceilor, 
pasiune de care se poate oricine 
convinge dacă îmi vizitează in 
acest început de februarie gră
dinița casei de pe strada Are
nei nr. 22. De sub zăpadă s-au 
ivit la soare sute și mii de ves
titori ai primăverii. Istoria a- 
cestor temerari ghiocei a înce
put acum patru ani, primăvara, 
în ciuda vîrstei destul de înain
tate, am urcat pe muntele Cu
tii, de unde am recoltat cîtiva 
zeci de bulbi de ghiocei din 
apropierea locului unde legen
da spune că ar fi fost înmormîn- 
tat viteazul Pintea. Bulbii de 
acum patru ani au țesut un în
treg covor de ghiocei11. într-ade- • 
văr, după cum ne asigură co
respondentul . nostru, .p.ehtru ju- . 
dețul Satu Mare, Octav Grume- 
za, în grădinița 
tru zăpada a...

Ghici, cine
cititorului nos- 

înflorit superb.

I

I

vine
la matineu?

Control inopinat la cinemato
graful „Muncitorul" din Bacău, 
pentru a se vedea cam cine sint 
spectatorii care se aflau la ma
tineu. Rezultatul : o mare parte 
din cei prezenți erau elevi. 
Elevi care, la ora respectivă, 
trebuiau să se afle la lecții. Cei 
mai multi veneau de la liceele 
de chimie și mecanică, de la 
Școala generală nr. 13 și de la 
Liceul agroalimentar din fie- 
meiuși. Elevii din două clase — 
a Xll-a E de la Liceul indus
trial 
ceul 
„in 
sorii 
seră . . .
să vină și ei la matineu, unde 
aveau posibilitatea să facă 
ții tot „in corpore".

„Jidvei“ 
de 2 lei !
' Sectorul alimentar al magazi
nului cu autoservire „Tomis" 
din Constanta. Din rafturile cu 
băuturi luăm o sticlă de apă 
minerală „Poiana Negri11 și o 
alta pe care scrie „Vin de Jid- 
vei“. Casiera ne retine numai 
banii pentru apă minerală. îi 
atragem atenția că a greșit la 
adunafe.

— Deloc. Și în sticla pe care 
scrie „Vin de Jidvei11 tot apă 
minerală e înăuntru.

— De unde știți ?
— Din experiență. S-a întîm- 

plat de multe ori. Știți, la îm- 
butelierea apei minerale la în
treprinderea de la Vatra Dornei, 
multe din etichetele vechi de 
pe sticlă nu cad la spălat.

— Atunci cine ne garantează 
că la spălare, sticlele nu rămîn 
tot așa și pe dinăuntru ?

Firește, la această întrebare 
nu de la ca’sieriță așteptăm răs
puns.

Cu Salvarea 
la... chef

Starea sănătății unui cetățean 
din comuna Orlești-Vilcea im
punea solicitarea urgentă a unei 
autosalvări de la spitalul din 
Drăgășani. Ce-i drept, autosal- 
varea a sosit in grabă, dar la 
înapoiere s-a „împotmolit". A- 
sistentul Nicolae Buga i-a cerut 
șoferului llie Ivănescu să o- 
prească in comuna Prundeni, 
unde, a zis el, se afla, chipurile, 
o pacientă care avea nevoie ur
gentă de ajutor. In reali
tate, N.B. s-a oprit la o petre
cere. tn tot acest timp, pacien
tul din Salvare a pierdut mult 
singe, viața fiindu-i in mare pe
ricol. Deși conducerea spitalului 
din Drăgășani a fost informată 
de isprava asistentului Buga, 
nu i-a aplicat tratamentul adec- 

' vat. Cel puțin pină acum.
Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

nr. 2 și a IX-a D de la Li- 
induștrial nr. 3 — veniseră 
corpore". Motivul : profe- 
respectivi nu se prezenta
ta ore. Ar ii fost mai bine

lec-
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„Colectivul — școală 
democratică 
de educație 
comunistă"

Organizația de partid de 
la Trustul județean de con
strucții Cluj are o bo
gată experiență în ac
tivitatea de formare, la 
înalta școală a atitudinii 
înaintate față de muncă, a 
trăsăturilor specifice con
științei omului nou al so
cietății noastre. Această 
activitate laborioasă a con
stituit nu de mult obiectul 
unui schimb de experiență 
lti care au participat acti
viști ai secțiilor de propa
gandă ai comitetelor de 
partid din mai multe jude
țe, Oaspeții au putut lua 
cunoștință de o propagandă 
vizuală eficientă și opera
tivă. care îi mobilizează pe 
constructori să . devanseze 
termenele de punere în 
funcțiune, înfăptuirea pre
vederilor din graficele con- 
tracronometru pe fiecare 
bloc și obiectiv, foile volan
te' „Șantierul" și „Betonis- 
tul", programul brigăzii 
artistice consacrat promo
vării experienței înaintate, 
combaterii unor fenomene 
negative. Acestora li s-a 
adăugat de curind iniția
tiva intitulată „Colectivul 
de oameni ai muncii — 
școală democratică de edu
cație comunistă".

..Obiectivul principal al 
inițiativei, ne informează 
tovarășul Ștefan Racz, se
cretarul comitetului de 
partid, este educarea în 
spirit revoluționar a ma
relui număr de oameni ve
nit! recent pe șantiere și 
care au o pregătire politi
că și cetățenească eteroge
nă. S-a format la nivel de 
șantiere și secții de produc
ție cite un colectiv de edu
cație comunistă din care 
fac parte, pe lingă pre
ședintele sindicatului, se
cretarul U.T.C., mai mulți 
muncitori fruntași cu pres
tigiu. Colectivelîj la care 

. mă • refer stau de vorbă bi

lunar cu aceste categorii 
de meseriași, discută com
portamentul, atitudinile u- 
nora. le ascultă păsurile. 
Lunar, este programată cu 
aceștia cîte o excursie : 
„Pe urmele muncii con
structorilor". Are loc. tot 
lunar, „Ziua cunoașterii 
hdtărîrilor de partid si le
gilor", cind lectori speciali
zați fac scurte și instruc
tive expuneri. S-a stabilit, 
de. asemenea, ca toate pro
cesele din cadrul comisiilor 
de judecată să fie publice, 
în sarcina colectivului de 
pare aminteam intră si a- 
sigurarea, pentru gazetele 
de perete, a „Portretului 
săptămînii", iar pentru col
țul satiric, tot a unui „por
tret". dar cu fapte negative 

.—: de nedorit pentru nici un 
constructor — mai nou sau 

, mai vechi pe, șantiere".
(Alexandru Mureșan)

Folosirea mijloace
lor audio-vizuale 

la instruirea 
activului de partid

Organele și organizațiile 
de partid din județul Ar
geș au acumulat o bună ex
periență în ce privește uti
lizarea, în munca politico- 
educativă și organizatorică 
pe care o desfășoară, a 
unui șir întreg de mijloace 
moderne de informare au
dio-vizuale de certă efi
cientă educativă. Este vor
ba, între altele, de magne- 
tofoane, aparate de proiec
ție, aspectomate, retropro- 
iectoare, aparate de foto
grafiat și de filmat. La re
centa instruire organizată 
de comitetul județean de 
partid cu secretarii comi
tetelor de partid și ai or
ganizațiilor de bază din 
cooperativele agricole de 
producție. întreprinderile 
agricole de stat și stațiu
nile de mașini și tractoare, 
principalele expuneri și 
dezbateri metodice din do
meniul activității agricole, 
vieții interne de partid și 
propagandei vizuale au fost

sugestiv ilustrate cu ajuto
rul retroproiectorului, a 
diapozitivelor color cu mo
dele de panouri și grafice, 
a unor scurte filme docu
mentare despre cele mai 
eficiente metode folosite 
in cultura de cereale, zoo
tehnie. pomicultură și viti
cultura județului. (Gheor
ghe Cîrstea)

Mobilizarea 
tuturor forțelor 

pentru îndeplinirea 
obiectivelor 

întrecerii
Recent, harnicul colec

tiv de energeticieni ai 
întreprinderii „Electrocen- 
trale" din Craiova a lansat, 
pentru a treia oară în ulti
mii ani, chemarea la între
cere socialistă către toate 
întreprinderile din ramura 
energiei electrice din țară. 
Cum e și firesc, comitetul 
de partid, fiecare din cele 
unsprezece organizații de 
bază și-au subordonat în
treaga muncă politico-edu- 
cativă realizării exemplare, 
încă din primele zile de 
muncă ale anului, a mobi
lizatoarelor obiective cu
prinse in chemare. „Așa 
cum ne-am prevăzut in. 
programul întocmit in acest 
scop, ne spune inginerul 
Vasile Mănescu, secretarul 
comitetului de partid din 
întreprindere, am popu
larizat prin stația de 
radioamplificare fiecare ca
pitol și obiectiv al in- 
trecerii ; totodată, chema
rea a fost afișată la fie
care loc de muncă, astfel 
îneît să fie bine cunoscută 
de întregul personal mun
citor. de la director la 
muncitor. Imediat după 
lansarea chemării, comite
tul de partid — în spiritul 
amplei democrații muncito
rești — a solicitat un mare 
număr de specialiști și 
muncitori să completeze un 
fel de „fișă-test". în care 
au formulat propuneri, so

luții și inițiative care să 
conducă la realizarea o- 
biectivelor stabilite. în pri
mele zile de la declanșarea 
acestei acțiuni, la comitetul 
de partid au sosit peste 30 
asemenea propuneri, ce se 
referă îndeosebi la perfec
ționarea instalațiilor, redu
cerea opririlor accidentale, 
creșterea calificării perso
nalului și a productivității 
muncii". (Nicolae Băbălău)

Brigăzi științifice 
ale elevilor

La liceul ,,Mihai Emines- 
cu“. precum și la cel eco
nomic și de drept adminis
trativ din municipiul Boto
șani. organizațiile de partid 
au îndrumat comitetele 
U.T.C. să organizeze brigăzi 
constituite din cei mai me
rituoși elevi — bineînțeles, 
dintre cei recunoscuți ca 
fiind apți în acest scop din 
toate punctele de vedere 
(care dețin suficiente cu
noștințe științifice, mani
festă tactul pedagogic și 
talentul necesar unui pro
pagandist, nu sînt cunos
cut! ca adepți ai practici
lor mistice etc), brigăzi a 
căror menire este să desfă
șoare propaganda ateist- 
știi'nțifică chiar în rîndul 
elevilor.

Programele lor se înfăp
tuiesc în prezenta cîte unui 
profesor de științe socia
le, pe baza unor între
bări ce se colectează in 
scris din fiecare clasă, și 
cuprinde un larg evan
tai de metode : expuneri, 
mese rotunde, dezbateri, 
experiențe științifice etc. 
Iată și cîteva dintre temele 
abordate in ultimul timp : 
istoria religiilor ; cauzele 
care au generat apariția și 
menținerea fenomenului 
religios ; formele concrete 
de manifestare a acestuia 
în rîndul tineretului și im
plicațiile sale ; atitudinea 
partidului și a organizației 
revoluționare de tineret 
față de religie și-credin
cioși etc. (Silvestri Ailenei)

Gazete de perete 
în care timpul 

s-a oprit... în loc
...Venisem cu gîndul de a 

surprinde acum, la început 
de an, in gazete de perete 
de la întreprinderea de u- 
tilaj chimic din Ploiești 
fapte, rezultate deosebite 
din munca colectivului pen
tru realizarea planului. 
La gazeta de perete a sec
torului cazangerie grea se 
relevau, ce-i drept, rezul- 
lale de seamă ale colecti
vului, dar din... zece 
luni ale anului trecut. La 
gazeta de perete a organi
zației de partid nr. 6. „Con
cepția". de asemenea, ma
terial de arhivă, plus cite- 
va chenare goale, peste care 
doar praful se așezase in 
voie. Un articol — in sfîr- 
șit foarte proaspăt, din ia
nuarie — l-am găsit la ga
zeta secției uzinaj. Dar 
cînd ne-am apropiat spre 
a-1 citi mai bine am văzut 
că nu cuprindea altceva 
decit instrucțiuni despre a- 
plicarea acordului global la 
maiștri.

Gazetele din secții nu 
fac notă discordantă nici 
cu imaginea pe care o 
înfățișează gazeta centrală, 
ale cărei articole, n-au mai 
fost schimbate din toamna 
anului trecut. Și cind te 
gindești că prin fața ei 
trec zilnic tovarăși din co
mitetul de partid, de la 
municipiu...

N-am avut posibilitatea 
să discutăm cu tovarășul 
secretar Ștefan Nan sau eu 
un alt membru al comite
tului de partid. Erau înlr-o 
ședință. Nu este exclus ca 
în acea ședință să se fi dis
cutat, intre altele, și despre 
scoaterea gazetelor de pe
rete din starea de repaus 
prelungit și transformarea 
lor, așa cum se cuvine, in 
adevărate tribune ale ex
perienței înaintate. de
popularizare a noului, de 
combatere a atitudinilor 
înapoiate. (Constantin Că
prarii)

Cîteva recomandări făcute de 
prof. dr. docent Marin VOICULESCU, 

director* al Clinicii de boli infecțioase Colenlina

OMUL Șl VIATA 
RAȚIONALĂ

Gripa apare datorită unui virus 
care posedă unele particularități deo
sebite. Una dintre acestea constă in 
marea lui plasticitate, în posibilita
tea de ,a-și schimba periodic struc
tura antigenică, de a se transforma 
și a se prezenta mereu în noi ipos
taze. Această proprietate a lui face 
ca 'epidemiile de gripă să fie deter
minate de fiecare dată de o nouă 
variantă sau de un nou subtip al vi
rusului gripal. Bunăoară, în prezent, 
in unele țări evoluează o gripă al 
cărei virus aparține tulpinci A — si 
anume, unui subtip care nu a mai 
apărut din anul 1947.

In combaterea gripei, accentul se 
pune pe măsurile preventive, de apă
rare. care se re
comandă in pe
rioada epidemiei 
de gripă.

Dintre aceste 
măsuri amintim : 
restringerea cir
culației si a de
plasărilor inutile (vizite, spectacole), 
in special ale copiilor, bătrinilor și 
persoanelor cu suferințe cronice — 
cum ar fi bronșiticii. asmaticii, car
diacii. diabeticii, bolnavii de rinichi ; 
izolarea imediată a celor bolnavi, de 
preferință la domiciliu, pentru a se 
împiedica propagarea bolii ; deziii- 
fectia aerului, prin expunerea came
relor la lumina solară, iar în lipsa 
acesteia — recurgerea la dezinfecta 
aerului cu ultraviolete (care distrug 
virusul), mai ales in sălile frecven
tate de Multă lume (săli de aștepta
re. policlinici, săli de spectacole) ; 
asigurarea igienei în spatiile locuite 
(curățirea fără stimirea de praf, fo
losirea de detergenți și dezinfectan
te) ; întărirea rezistentei generale a 
organismului printr-o bună nutriție, 
consum zilnic de fructe (sau un su
pliment de vitamine, in special. 
Vitamina C).

O mențiune specială se cuvine in 
legătură cu grija fată de copii. Infor
mațiile despre epidemia actuală ara
tă că gripa a afectat mai frecvent 
copiii. Este indicat, de aceea, să asi
gurăm o protecție maximă acestora, 
ferindu-i in primul rind de orice 
contact cu bolnavii de gripă. în acest 
scop se va renunța la deplasări inu
tile. în locuri aglomerate sau în fa
milii cu bolnavi. Desigur, nu este 
vorba de a împiedica copiii să iasă 
în aer liber — cînd timpul este fru

mos — ci numai de a evita locurile 
aglomerate, contactele cu persoane 
necunoscute ori bolnave. Vom inter
zice, de asemenea, obiceiul rău ca 
orice rudă, orice vizitator să se apro
pie de copiii mici și sâ-i sărute.

Cîteva precizări referitoare la ati
tudinea terapeutică. Gripa simplă 
(necomplicată, formă obișnuită) se 
tratează la domiciliu. Această soluție 
este cea mai favorabilă. deoarece 
bolnavul, rămînînd in camera sa, nu 
mai transmite virusul la alte persoa
ne și. pe de altă parte, nici bolnavul 
nu mai este expus să primească 
microbi de la alti bolnavi (asa cum 
s-ar intimpla in condițiile unui spi
tal aglomerat). La spital se vor tri

mite numai bol
navii cu gripă se
veră ori cu com
plicați' (pulmona
re. otită), cazuri 
care se intilnesc 
aproape exclusiv 
in rîndul persoa

nelor virstnice sau al celor cu sufe
rințe cronice anterioare.

Tratamentul la domiciliu este sim
plu. El impune repaos la pat. într-o 
cameră judicios încălzită, curată și lu
minoasă — repaos care va dura cit 
tine febra, plus 3—5 zile de conva
lescentă (fără febră). Respectarea 
acestei, reguli simple are mare va
loare. așigurind o vindecare fără 
complicații. Alimentația trebuie să 
fie variată și hrănitoare pentru a 
conferi rezistentă organismului. Me
dicamentele vor fi cit mai puține : 
aspirină. algocalmin — sau acalor 
ori paracetamol (după preferință) ; 
fricțiuni, cu ca-rmol, ceaiuri, vitami
na C și, după nevoie, calmante de 
tuse,. în caz de tușe uscată (Codenal, 
Antitusin), seu siropuri expectorante 
(in caz de tuse umedă).

în gripa simplă tiu se iau nici un 
antibiotic și nici o sulfamidă. Numai 
dacă este vorba de o complicație 
hacteriană — amigdalită. sinuzită, 
otită, pneumonie — vom chema fără 
întirziere medicul, care va prescrie 
tratamentul necesar cu antibiotice 
sau va orienta bolnavul spre spital.

în concluzie, ținem să precizăm că 
medicina modernă dispune de nume
roase mijloace terapeutice pentru a 
vindeca orice caz de gripă, cu toate 
manifestările sale, inclusiv cele mai 
severe, cu condiția ca bolnavul să se 
adreseze medicului 1n timp util.

INVITAȚIE LA MUNTE
Celor care-și petrec concediul în 

luna februarie, întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București le propune mai multe 
posibilități de 1 recreare și de 
odihnă. ' ■

Excursiile permit adaptarea -trep
tată db la ritmul obișnuit de .muncă 
la cel de vacanță, nu impun pre
gătiri deosebite, sînt organizate 
permanent și înlesnesc alegerea 
traseului preferat. Acțiunile pregă
tite de I.T.H.R. au durata de o zi, 
o zi și jumătate sau 2 zile și cu
prind o variată gamă de trasee : 
de la drumețiile spre cabanele din 
munții Bucegi, Bîrsei sau Diham, 
pină la excursiile cu autocarul spre 
Valea Prahpvei, Poiana Brașov, 
Curtea de Argeș sau Cîmpulung.

în stațiunile de odihnă au fost 
reținute, de către întreprinderea 
amintită, locuri suficiente din punct 
de vedere numeric și cu grad de 
confort diferit. Astfel, stațiunile 
Căciulata, Govora, Herculane, Pre
deal, Tușnad, Izvoarele, Borsec, 
Moneasa și numeroase altele își 
așteaptă oaspeții. Se pot organiza 
șl concedii său vacanțe itinerante 
în mai multe stațiuni, rezervind 
pentru o stațiune numai 3 zile.

— Acum, după ce am vizitat cîteva 
secții ale fabricii de mobilă, putem 
spune că numele întreprinderii dv. 
ar trebui schimbat. Căci, în fapt, vă 
ocupați nu numai de exploatarea șl 
transportul lemnului, ci și de prelu
crarea, de înnobilarea lui. Cum se 
explică această metamorfoză ?

— Un asemenea profil de produc
ție cred că este ideal din punct de 
vedere economic. Avem, cum se spu
ne, o producție integrată. Noi ex
ploatăm lemnul, noi îl transportăm 
și tot noi îl prelucrăm. Nu mai li
vrăm în afara întreprinderii nici 
măcar un metru cub de lemn brut, 
neprelucrat. în acest sens cred că 
sintem o întreprindere , unică in țară. 
Cum vedeți,' avem aici o fabrică de 
plăci aglomerate, una de mobilă, 
una de binale, una de parchete, una 
de semifabricate.

— De ce considerați că profilul de 
producție actual este ideal ?

— Pentru că încă înainte de a 
tăia copacul din pădure știm de ce 
facem acest lucru și la ce ne folo
sește fiecare bucată de lemn, chiar 
și cetina de brad. Noi nu mai pu
tem arunca vina pe nimeni spunind 
că n-am realizat planul pentru că 
n-am avut materie primă ori că lem
nul primit este necorespunzător. Ce! 
mdlt vina. o punem pe seama noas
tră. însuși faptul că an de an depă
șim planul — și încă substanțial ! — 
este o dovadă că ne putem gospodări 
bine și cu eficientă înaltă. Da. cu 
eficiență înaltă! căci, în toate dome
niile, deci și cind e vorba de lemn, 
eficienta trebuie să fie rațiunea su
premă a muncii. O 'ipădure, se știe, o 
poți doborî într-o zi, dar la fel de 
mare și frumoasă ea nu poate crește 
decit într-o sută de ani 1 Se cere 
mobilă din ce în ce mai multă și in 
țară, și la export. Dar asta nu în
seamnă, cum se credea înainte, că 
pentru satisfacerea acestor nevoi tre
buie să tăiem din ce in ce mai multă 
pădure... \

Concret, în acest an hotărîtor al 
cincinalului, noi sporim producția cu 
25 la sută, cu aceleași capacități de 
producție și cxploatind un volum de 
masă lemnoasă cu 7 la sută mai mic 
fată de anul trecut.

— Care sint indicatorii economici 
cu care dumneavoastră personal ope
rați cel mai des ?

— Beneficiul și valoarea producției 
obținute dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă. Desigur, planul mă obligă 
să urmăresc și producția marfă, și 
producția globală, și productivitatea 
muncii, și cheltuielile de producție, 
și indicii de utilizare a capacităților 
de producție... Fiecare indicator în 
parte iși are rostul său. Dar de pe

masa de lucru a unui director — cel 
puțin. în sectorul nostru — consider 
că nu trebuie să lipsească niciodată 
doi indicatori de bază : beneficiul și 
valoarea producției realizate dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă.

— Ce vă „spun" dumneavoastră 
acești indicatori ?

— Iată, de pildă, în anul trecut noi 
am realizat peste plan 6 milioane de 
lei beneficii, iar în acest an volumul 
beneficiilor crește cu circa 20 de 
milioane lei. Arji ajuns, cum îmi 
spunea un muncitor, să ne... jucăm 
cu milioanele. Dar ani in șir n-a fost 
așa. Ani in șir eram o întreprindere
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— Cu ce experiență de viață v-ați 
început munca de director '!

— La 31 de ani am fost numit di
rector. în 1958, după terminarea fa
cultății, am fost repartizat ajutor de 
maistru la o gură de exploatare. Se 
numea Hărțagu. Eram in creierul 
munților cu 120 de muncitori și mun
ceam cot la cot cu ei. Seara, după 
o zi de muncă, exclusiv fizică, dor
meam în barăci,1 pe crengi de brad. 
Eram aprovizionați de două ori pe 
săptămînă cu alimente — in general 
piine și conserve. Acolo tăiam co
pacii. îi transportam și făceam che
restea. Cu toate că a fost foarte

„Selectul"
(Urmare din pag. I)
in amănunt, de cererile populației, 
diversificarea, in adevăratul sens al 
cuvintulul, tintind spre transforma
rea tuturor localurilor în puternice 
unități de alimentație în care să se 
găsească la orice oră o gamă largă 
de preparate culinare din păsări-, le
gume, carne, lapte, ouă, pește, paste 
făinoase ș.a.m.d. Era prevăzut, de a- 
semenea, să se găsească răcori
toare, fructe, dulciuri. S-a insistat și 
asupra înființării unor localuri inti
me, curate, familiale, a unor berării 
și birturi care să corespundă unei 
categorii cit mai largi de consuma
tori. La Tîrgu Jiu însă, diversificarea 
rețelei unităților de alimentație pu
blică și a sortimentului culinar ori 
a fost înțeleasă greșit ori n-a fost 
înțeleasă deloc. Ce poți să vezi in 
unicul local, așa-zis familial, din 
oraș ? Vezi cum stau „clientii" în- 
ghesuiți unul în altul ca sardelele in 
cutie. Toti îmbrăcati și cu căciulile 
pe cap, toți cu sticlele la gură. în 
rafturile cu alimente — numai slă
nină și cîrnați, iar pe jos — numai 
resturi de țigări. Și totuși, conduce
rea întreprinderii este gata să decla
re că această „bombă" ar fi local fa
milial. Ne mai putem oare mira că

B B B B B B
menii munceau cu convingerea că 
își fac datoria. Seara apreciam bilan
țul zilei nu după numărul de metri 
cubi doborîți, ci’ după cît eram de 
obosiți. Dacă eram obosiți însemna 
că am muncit bine,

— Cum a reacționat tînărul inginer 
la aceste condiții de lucru ?

— După o lună, văzîndu-i pe oa
meni cită energie consumau pentru 
a scoate la lumină lemnul, m-am 
gîndit ce-ar fi să aplic proiectul meu 
de diplomă, cu tema : „Mijloace de 
transport cu cablu". Am trecut la 
treabă. Seara le explicam oamenilor 
cam cum va arăta viitoarea instala

din care nu ai ce selecta
la o desfacere anuală de 2 milioane 
lei numai un sfert tl reprezintă mîn- 
cărurile ? Nu ne mirăm pentru că 
acest local, practic, este Orice altceva, 
dar nu de ...alimentație publică !

Din păcate, nu e singurul de a- 
cpăsta categorie, în urma „măsurilor" 

. luate pentru diversificare, pe țeritO- 
, rjul orașului au mai apărut și alte 
firme : „Băieții veseli", „Hangița ve
selă"... Dacă la un local „serios" cum 
e cel familial lucrurile stau așa cum 
am arătat, e ușor de închipuit ce se 
petrece în localurile acestea... vesele. 
Aici, la 2,5 milioane lei desfacere, 
producția proprie se ridică la ...0,35 
milioane. în unele locuri, din totalul 
desfacerilor, producția proprie ajun
ge să reprezinte doar a 16-a parte ! 
Șablonul culinar a pătruns chiar și 
in unitățile unde te-ai aștepta să-1 
găsești mai puțin. La „Gospodina", 
de exemplu. Aceste unități, al căror 
singur scop este acela de a ușura 
munca gospodinelor, de a pune in 
vinzare produse semii’ndustrializate, 
vînd la Tîrgu Jiu tot jamboane, pa
rizer și nelipsita costiță — mărfuri 
pe care oricine le poate cumpăra, cel 
puțin tot atît de ieftin, de la oricare 
magazin alimentar.
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unei riguroase documentări. Treptat, 
odată cu trecerea anilor, mecanizarea 
s-a extins. Acum, sută la sută din lu
crările de bază — doborît, secționat, 
încărcat, transport, prelucrat — le 
realizăm mecanizat.

— Se spune despre dv. ci slntețl 
un om „descurcăreț". Ce înțeles are 
pentru dumneavoastră această no
țiune ?

— Da, s-ar putea să fie aproape 
de adevăr dacă „a fi descurcăreț" 
înseamnă să realizezi tot ceea ce îți 
propui. Bineînțeles, mă gindesc Ia 
lucruri importante, nu la fleacuri.

Nu ne-am propus să discutăm se
parat despre fiecare dintre localurile 
publice din Tirgu Jiu. Faptele rela
tate'sînt mult prea convingătoare, iar 
devierile de la scopul social și eco
nomic al unora dintre unitățile de 

, cpnșum sînt prea evidente. Desigur, 
,.rășpup4oreă: principală! pentru toate 
acestea, pentru lipsa de receptivitate 
la cerințele publicului și pentru în
călcarea instrucțiunilor forurilor cen
trale de resort o poartă întreprin
derea locală de alimentație publică, 
directorul ei. Dumitru Mustoiu, și, in 
egală măsură, conducerea direcției 
comerciale județene. De aceea, pen
tru redresarea activității întreprinde
rii nu sînt suficiente cîteva măsuri 
organizatorice, cîteva profilări și re
profilări de unități, și nici introdu
cerea pe listele de bucate a cîtorva 
noi sortimente cu scopul de a salva 
aparentele. E nevoie ca întreg apara
tul operativ care lucrează la între
prindere și în localuri să-și schimbe 
radical concepția despre diversifica
re, să înțeleagă clar rostul acestei im
portante acțiuni. E nevoie să se studie
ze experiența bună și foarte bună a 
altor întreprinderi și să se înlăture cu 
hotărire staniolul roz care acoperă 
deficientele din propria activitate.
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CEL MAI MULT MĂ SUPĂRĂ 
CÎND SE SPUNE: „NU SE POA TE"

nerentabilă. Adică cheltuiam mai 
mult decit cîștigam prin vînzarea 
produselor. Era rușinos pentru noi. 
Cit privește al doilea indicator 
amintesc doar atît : dacă în 1970 va
loarea producției obținute dintr-un 
metru cub de lemn era de 160 lei, 
in prezent a ajuns la 980 lef, iar la 
mobila stil — la 8—9 mii lei. Mă 
veți înțelege- acum de ce am fost 
pur și simplu entuziasmat de preci
zarea pe care a făcut-o secretarul 
general al partidului, cu prilejul 
conferirii titlului, de Doctor în știinte 
politice și Doctor în economie, refe
ritoare la ridicarea veniturilor oame
nilor muncii ca urmare a participării 
lor directe la realizarea de beneficii. 
Cind urmărești să sporești beneficiile, 
atunci faci tot ce. se poate să crești 
productivitatea, să. reduci cheltuie
lile de producție și pe cele mate
riale, să folosești capacitățile la ma
ximum. Adică să gospodărești bine 
întreprinderea. în cei doisprezece ani 
de cînd sint director am căutat să 
dezvolt la toate cadrele de condu
cere, la toți muncitorii un adevă
rat cult pentru beneficii, desigur, în 
primul rind, în interesul economiei 
naționale.

Convorbire cu ing. Nicolae COSTACHE,
directorul întreprinderii forestiere de exploatare șl transport Nehoiu

greu, această perioadă de debut în 
meserie o socotesc și acum, cea mai 
frumoasă, cea mai bărbătească. Apoi 
a fost mai ușor. Am fost încadrat 
inginer intr-un sector de exploatare, 
în 1960 am fost numit șeful sectoru
lui de mecanizare-transport, apoi, 
în 1963, am fost promovat inginer-șef 
adjunct, iar după doi ani — inginer- 
șef. Din 1966 sînt director.

— Care sint ‘lucrurile cele mai de 
preț pe care le-ați dobihdit in pe
rioada de debut în adevărata muncă 
de forestier ?

— Acolo, in munți, lucrind și 
trăind zi și noapte alături de munci
tori, am învățat ce înseamnă simțul 
datoriei, corectitudinea. Era greu să 
fii controlat zi de zi de un șef sau 
altul. Pe oamenii de acolo i-am gă
sit cu obiceiul de a se trezi dimi
neața la ora 5 și de a lucra pină 
seara tirziu. Se muncea din greu, cu 
fierăstrăul, cu țapina și securea. 
Pentru transport se foloseau atelaje. 
Era un efort fizic impresionant. Oa-

ție. Treptat, am început să înălțăm 
stîlpii de susținere ; am legat ca
blurile, am făcut rost de un motor. 
Și în cîteva luni am dat drumul 
primului buștean transportat pe ca
blu. Lungimea traseului era de peste 
patru kilometri. Nici nu vă imagi
nați ce uimire a stîrnit în rîndul 
oamenilor această realizare, care, de 
fapt, era destul de simplă. Așa am 
prins curaj și am trecut la extin
derea aplicării proiectului în întreg 
sectorul și apoi în toată exploatarea. 
Reducerea efortului fizic al forestie
rilor era ideea care a început să mă 
obsedeze încă din primele săptămini 
de activitate, acolo, la Hărtagu.

— în funcțiile care vi s-au în
credințat, inclusiv in aceea de direc
tor, v-ați putut pune pe deplin in 
valoare ideile dv. ?

— Să știți că am și folosit din 
plin aceste condiții. Ori de cite ori 
ara solicitat fonduri pentru extin
derea mecanizării, acestea ne-au 
fost acordate, bineînțeles, pe baza

— Ce înseamnă „lucruri impor
tante" pentru forestierii de la 
Nehoiu ?

— Adică să construim o puternică 
unitate de prelucrare a lemnului — 
așa cum este aceea pe care ati vă- 
zut-o — sau să facem ca nici o 
așchie din lemnul tăiat să nu rămînă 
nefolosită. Și nu e deloc simplu să 
atingi asemenea obiective. Cel mai 
greu este să invingi inerția și pre
judecata unor oameni care, de fapt, 
ar trebui să te ajute, nu să te 
încurce.

— Cum ați reușit, de pildă, să con- 
struiți unitatea de prelucrare a lem
nului ?

— M-a frămîntat tot timpul ideea: 
cum să facem să valorificăm supe
rior lemnul, să-1 prelucrăm ? Era 
după Congresul al IX-leâ al parti
dului cind ne-a vizitat ministrul 
economiei forestiere care a apreciat 
progresele pe care le-am înregistrat 
in domeniul mecanizării, al organi
zării producției. în numele muncito
rilor i-am spus că noi nu vrem' să 
ne oprim aici, că sintem în măsură 
nu numai să exploatăm și să trans
portăm lemnul, ci să-l și prelucrăm. 
Unii specialiști mi-au replicat pe

loc : „Vezi-ți de treabă, tovarășe, sint 
în tară unități specializate pentru 
prelucrarea lemnului. în plus, aic' 
n-aveti' teren ca să construiti o in- 
treprindere", „Nu se poate și nu se 
poate 1“ era răspunsul primit. Or, 
pentru un om decis să acționeze, să 
facă treabă nu poate exista expresie 
mai supărătoare decit „nu se poate!“. 
Este adevărat că localitatea Nehoiu 
duce lipsă de pămînt, dar... Mi-a venit 
atunci ideea să propun construirea 
pe verticală a unei fabrici de pre
lucrare a lemnului. Ideea a prins. 
S-a făcut proiectul, s-a înăltat fabri
ca și in 1974 a început să producă. 
Este-prima fabrică de mobilă din 
tară cu procesul tehnologic organizat 
pe verticală. Și rezultatele sînt(bune. 
Iată că deși se spunea că un ase
menea proces tehnologic este inefi
cient. nivelul cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă în sectorul nostru 
de prelucrare este cu 30 de lei mai 
scăzut decit cel realizat în unități 
specializate organizate pe orizontal. 
Fabrica de prelucrare are acum nouă 
secții. Cea mai nouă este cea de 
mobilă stil. Realizăm anual circa 250 
de garnituri de mobilă stil. Drept să 
spun, nici eu, deși sînt om optimist 
din fire, nu mă gindeam să ajungem 
să fabricăm aici, la Nehoiu, mobilă 
stil. Și să și exportăm 1

— Ați spus, înainte, că vreți să fa
ceți ca nici o așchie de lemn — chiar 
și cetină de brad — să nu rămînă 
neprelucrată. Este o figură de stil 
sau o nouă ambiție realistă ?

— Voi răspunde prin două exem
ple. întîi : din crengile arborilor — 
care înainte se “iroseau — obținem 
acum, prin prelucrarea în niște re
torte speciale mobile, mangal, pe care 
îl livrăm chimiei sau la export. 
Apoi : din cetina de brad, prin dis
tilare într-o instalație amplasată 
chiar în incinta întreprinderii, reali
zăm esență de brad, foarte căutată 
în industria farmaceutică. Pentru un 
singur litru de esență primim 800 lei! 
Și toate acestea Ie facem din acel 
profund cult pe care îl avem fată de 
beneficii. „Să scoți bani din piatră 
seacă" — este o veche cugetare care 
Țmi merge drept la inimă. Da. fără 
producție, fără beneficii mereu spo
rite — sursă sigură de creștere a 
avuției naționale — nu se puteau 
înălța aici, la Nehoiu, blocuri cu 
4—10 etaje, nu se puteau crea con
diții pentru transformarea' acestei 
frumoase așezări de la poalele Siriu- 
lui in localitate urbană, in cincinalul 
actual.

Convorbire realizatâ de 
Florea CEAUȘESCU 
Viorel SĂLAGEANI
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Înflăcărat omagiu adus unei vieți luminoase
PUSE IN SLUJBA PROGRESULUI, A FERICIRII OAMENILOR
Miile de telegrame și scrisori care au fost adresate 
în această perioadă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au exprimat hotărîrea fermă a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tineri și vîrstnici, oameni 
ai muncii de toate naționalitățile, de a urma cu cinste exemplul de patriotism, de dăruire 
revoluționară pe care-1 oferă secretarul general al partidului, președintele României 
® Nu vom precupeți nici un efort pentru ca Programul partidului, hotărîrile Conferinței Naționale 

să fie integral traduse in viață @ „Mulți ani“ din inimă, urare a tuturor adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu de a se afla cu aceeași neobosită tinerețe in fruntea țării

„Oamenii muncii din COMBINA
TUL SIDERURGIC CALARAȘI vă 
transmit din inimă, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani de 
viață și 45 de ani de activitate re
voluționară, de muncă și luptă, un 
fierbinte «La mulți ani !» — se arată 
în mesajul acestui colectiv. La 
această mare sărbătoare, vă transmi
tem profunda noastră mulțumire 
pentru cea mai mare și mai mo
dernă vatră de oțel a țării ce se con
struiește la Călărași, luîndu-ne an
gajamentul de onoare ca prin muncă 
neprecupețită și temeinic organizată 
să punem în funcțiune în cele mai 
bune condiții agregatele tehnologice 
ale combinatului. Cu profundă 
prețuire și recunoștință, vă do
rim, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, viață în
delungată, multă sănătate si putere 
de muncă, pentru ca sub conducerea 
luminoasă și înțeleaptă a dumnea
voastră să se realizeze în țara noas
tră idealurile comuniste, al căror ex
ponent de seamă sinteți".

„în mintea colectivului de la ÎN
TREPRINDEREA DE UTILAJ CHI
MIC PLOIEȘTI sînt mereu vii pu
ternicele impresii, caldele îndemnuri, 
prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lu
cru ce le-ați făcut în unitatea noas
tră. Ne amintim cu multă dragoste 
de ajutorul dat de dumneavoastră 
întreprinderii noastre, de analizele 
competente făcute fiecărei probleme, 
în vederea bunului mers al muncii, 
realizării unor produse de înaltă ca
litate. Știindu-vă în fruntea partidu
lui și statului nostru pe dumneavoas
tră, dirz luptător revoluționar și în
flăcărat patriot, sîntem convinși că 
ne veți conduce pe trepte mereu mai 
înalte de civilizație și bunăstare, că 
veți face totul pentru ca România să 
trăiască in pace și bună înțelegere 
cu toate popoarele. La îrriplinirea 'a 
60 de ani de viață și a 45 de ani de 
activitate revoluționară vă urăm din 
adîncul inimii «La mulți ani!»"

„Cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere și împlinirea a peste 45 de 
ani de activitate revoluționară, COO
PERATORII DIN C.A.P. RAZBO- 
IENI, JUDEȚUL ALBA, vă adresează 
cele mai sincere urări de viață lungă 
și sănătate, putere de muncă spre fo
losul și binele întregii națiuni. Sin- 
tem mindri să vă raportăm că, apli- 
cind în viată indicațiile dumneavoas
tră. am reușit să obținem an de an 
producții agricole dintre cele mai 
bune. Ne călăuzim în întreaga acti
vitate după exemplul dumneavoastră, 
l'iu devotat al poporului, care vă con- 
sacrați întreaga capacitate și putere 
de muncă pentru fericirea națiunii 
române, pentru statornicirea păcii si 
înțelegerii între toate popoarele 
lumii".

în telegrama trimisă de comuniș
tii. membrii cooperatori din COOPE
RATIVA AGRICOLA DE PRODUC
ȚIE BLĂJENII DE JOS, DIN JUDE
ȚUL BISTRIȚA-NASAUD, se arată : 
„Vă rugăm să primiți, cu ocazia îm
plinirii a 60 de ani de viață și 45 de 
ani de activitate revoluționară, puși 
in slujba poporului, a progresului tă
rii noastre, cele mai calde gînduri, 
urarea să ne trăiți mulți ani. spre bi
nele și fericirea întregului nostru po
por, a prosperității întregii noastre 
națiuni. Vă asigurăm că sîntem ferm 
hotăriți să ne îndeplinim și să depă
șim sarcinile de plan la toți indica
torii. să traducem în viată hotărîrile 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului".

„în aceste zile de vibrantă emo
ție și nețărmurită bucurie pri
lejuite de aniversarea a 60 de ani de 
viață și 45 de ani de neobosită acti
vitate revoluționară a celui mai iubit 
și prețuit fiu al poporului, eminent 
conducător, strălucită personalitate 
politică a contemporaneității, permi- 
teți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să dăm glas dragostei 
fierbinți și profundului respect ale ce
lor peste 30 000 de. locuitori români și 
maghiari ai orașului Săcele, dorin- 
du-vă ani mulți, sănătate șl putere 
de muncă in fruntea partidului si a 
țării, pentru a conduce, cu cutezanța, 
dăruirea și hotărîrea ce vă caracteri
zează, patria noastră spre noi culmi 
de progres și civilizație", se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
orășenesc sAcele al p.c.r.

„Precum toți tinerii țării, noi, tinerii 
chimiști de pe PLATFORMA COM
BINATULUI DE CELULOZA, HÎR- 
TIE ȘI FIBRE ARTIFICIALE BRAl- 
LA, se arată într-un alt mesaj, cu
noaștem bine obiceiul străbun, de a 
sărbători cu, toată dragostea și recu
noștința deplină aniversările fiilor de 
seamă ai neamului. Prin mii Și mii 
de fire, vîrsta dumneavoastră de azi 
este legată -de istoria poporului nos
tru, de speranțele și bucuriile noastre, 
sentimente cu care v-ați contopit. 
Activitatea dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în frun
tea partidului și statului nostru ne 
dă tuturor încredere nemărginită în 
destinul luminos al tării. în capacita
tea și forțele noastre".

„Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și împlinirii a 
45 de ani de activitate revoluționară 
închinată slujirii poporului și patriei 
— se arată în telegrama trimisă de 
comuniștii, toți oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA „VICTORIA"

CALAN — vă adresăm, scumpe to
varășe secretar general, calde urări de 
sănătate, fericire și multă putere de 
muncă, pentru a sluji idealurile so
cialismului și comunismului, ale păcii 
și colaborării în întreaga lume".

„Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață și 45 de ani de activitate 
revoluționară comunistă, toți cei ce 
muncesc la COMBINATUL DE LI
ANȚI ȘI MATERIALE REFRACTA
RE TURDA își exprimă satisfacția 
și bucuria de a vă cinsti ziua de 
naștere, raportînd îndeplinirea fermă 
a indicațiilor ce ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei în întreprinderea noas
tră, se arată în telegrama adresată 
de acest colectiv. Această aniversare 
scumpă nouă tuturor prilejuiește o 
nouă manifestare a întăririi unității, 
și coeziunii întregului popor în jurul 
partidului, al dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. a hotă- 
rîrii de a înfăptui sarcinile stabilite 
de Congresul al XI-lea și de Con
ferința Națională a partidului".

„Noi, cei ce trăim și muncim la 
poarta maritimă a țării, în mijlo
cul celor ce duc peste mări și ocea
ne. în cele mai îndepărtate țări ale 
lumii stindardul sfînt al patriei, a- 
cum. la împlinirea a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani de activitate re
voluționară a celui mai drag fiu al 
poporului, inspirator și călăuzitor al 
tuturor faptelor mărețe ce se înfăp
tuiesc. președintelui țării, secretaru
lui general al partidului îl închinăm 
întreaga noastră muncă și activitate 
— se spune în telegrama trimisă de 
COLECTIVUL SECȚIILOR DE EX
PLOATARE A FLOTEI MARITIME 
„NAVROM" DIN CONSTANȚA. 
Alături de întregul nostru popor vă 
urăm, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate și ani de

■ ■rodnică activitate - pentru binele și 
fericirea țârii, angajindu-ne să mun
cim precum ne cere tara; precum ne

' îndeamnă partidul, așa cum muncește 
marele om al țării".

„Cu ocazia aniversării a 60 de ani 
de viață și 45 de ani de activitate 
revoluționară, se arată într-un alt 
mesaj, gîndurile întregului colectiv 
de muncă de la FABRICA DE NU
TREȚURI COMBINATE DIN ORA
ȘUL SFÎNTU GHEORGHE se în
dreaptă cu dragoste fierbinte și re
cunoștință spre dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, La această aniversare, toți 
membrii colectivului nostru de mun
că, români, maghiari, care trăiesc și 
muncesc împreună pe aceste melea
guri, însuflețiți de aceleași idealuri, 
vă urează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu nețărmurită 
stimă și dragoste, ani îndelungați de 
viață, multă putere de muncă, spre 
binele și fericirea întregului popor 
al scumpei noastre patrii, pentru 
prosperitatea patriei noastre. Româ
nia socialistă".

In mesajul trimis de colectivul 
I.A.S. SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ, 
se spune ; „însuflețiți de dinamismul 
activității neobosite pe care o desfă- 
șurați, de puternicul exemplu pe 
care ni-1 oferiți, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe JM'icolae 
Ceaușescu, in aceste momente cind 
împliniți 60 de ani și peste 45 de ani 
de activitate revoluționară că vom 
face totul ca prin munca noastră să 
contribuim la ridicarea pe o treaptă 
superioară a agriculturii noastre so
cialiste, pentru înfăptuirea integrală 
a istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului".

„Oamenii muncii de la UNITATEA 
FORESTIERA DE EXPLOATARE ȘI 
TRANSPORTURI GIIEORGHENI își 
îndreaptă gîndurile de fierbinte dra-

■ goste către dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de 
viață și 45 ani de activitate revolu
ționară neîntreruptă. Mereu prezent 
în mijlocul oamenilor, in fruntea 
luptei de zidire' trainică a edificiului 
comunist în România, ați intrat in 
conștiința și sufletul nostru ca pildă 
și model, izvor inepuizabil de ener
gie, remarcabil ginditor marxist-le- 
ninist, făuritor de ev nou, construc
tor de societate și civilizație nouă. 
Vă urăm din toată inima «La mulți 
ani !>►, multă sănătate și putere de 
muncă, pentru prosperitatea și fe
ricirea întregii noastre națiuni".

„Ne sînt încă vii în memorie cu
vintele calde, sfaturile și indicațiile 
prețioase ce ni le-ați dat, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitelor de lucru și al întîlni- 
riior cu colectivul nostru — se arată 
în telegrama trimisă de oamenii 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
PROSPECȚIUNI ȘI EXPLORĂRI 
GEOLOGICE «HUNEDOARA». Pre
zența dumneavoastră în mijlocul ex
ploratorilor din Munții Apuseni ne-a 
dat prilejul unei nețărmurite bucurii 
și mindrii patriotice, a constituit un 
puternic iipbold în muncă. Cu satis
facția datoriei împlinite, vă rapor
tăm că, acționînd în spiritul docu
mentelor celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, al orientărilor și sar
cinilor indicate de dumneavoastră, 
am reușit să punem în evidență noi 
zone mineralizate, care în curînd vor 
intra în exploatare. Cu prilejul ani
versării a șase decenii de viață și 
45 ani de activitate revoluționară, mi
nerii, sondorii și geologii întreprin
derii noastre vă exprimă calde sen
timente de recunoștință pentru tot ce 
ați făcut în slujba partidului și po

porului, dorindu-vă ani mulți de 
viață, sănătate și putere de muncă 
în fruntea partidului și a patriei, 
pentru prosperitatea întregii noastre 
națiuni".

„Cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 
de ani și a 45 de ani • de activitate 
revoluționară, vă adresăm dumnea
voastră, celui mai scump fiu al po
porului nostru, cu toată căldura ini
mii, tradiționala urare «La mulți 
ani 1» împreună cu întregul popor, 
noi, studenții și cadrele didactice de 
la INSTITUTUL POLITEHNIC DIN 
IAȘI — se arată într-o altă tele-, 
gramă — vă urăm viață îndelungată 
și multă sănătate, spre binele și 
prosperitatea poporului român".

în telegrama adresată de S.M.A. 
BANEASA, JUDEȚUL ILFOV, se 
arată : „Dînd glas celor mai 
calde simțăminte de dragoste, pre
țuire și respect, comuniștii, toți 
oamenii muncii din S.M.A. Băneasa 
vă roagă să primiți sincere urări de 
viață îndelungată, sănătate și activi
tate rodnică, pentru fericirea și pro
pășirea patriei și poporului român, 
împlinirea a 60 de ani de viață și a 
45 de ani de activitate revoluționară, 
sărbătoare a întregului popor, ne dă 
prilejul ca odată cu cele mai sincere 
felicitări să vă transmitem, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din unitatea noastră, cele mai 
calde urări de sănătate și fericire, 
spre binele țării și al întregului 
popor".

„Colectivul de oameni ai muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
DE MAȘINI ȘI UTILAJ MINIER 
DIN BAIA MARE vă transmite, cu 
ocazia împlinirii a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de activitate revoluțio
nară, cele mai calde urări de sănă
tate și multă putere de muncă. în no
bila misiune încredințată dumnea
voastră de către partid, de întregul 
nostru popor în conducerea destine
lor României socialiste spre cele mai 
înalte culmi de civilizație si progres, 
pe drumul comunismului. Aniversa
rea zilei dumneavoastră de naștere 
ne înflăcărează și ne oferă în același' 
timp un nou prilej de a ne manifesta 
respectul și dragostea fierbinte pe 
care v-o purtăm, devotamentul nos
tru nemărginit și vă asigurăm că vom 
depune toate eforturile, întreaga 
noastră capacitate de muncă pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România. Vă dorim 
cu deosebită căldură ani îndelungați, 
multă sănătate și putere de muncă, 
pentru fericirea și prosperitatea pa
triei și a poporului nostru muncitor".

„Alăturăm din toată inima gîndu
rile noastre de dragoste, recunoștință 
și devotament omagiului fierbinte al 
întregii noastre națiuni prilejuit de 
aniversarea dumneavoastră, scumpe și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
se arată în telegrama trimisă de 
I.A.S. BURILA MARE, JUDEȚUL 
MEHEDINȚI. A 60-a aniversare a zi
lei dumneavoastră de naștere, care 
coincide cu împlinirea a 45 de ani de 
activitate revoluționară, constituie un 
prilej de aleasă cinstire a celui mai 
iubit fiu al ■ poporului nostru, de nu
mele căruia sînt strîns legate succe
sele istorice în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste în patria 
noastră. Alături de toți oamenii mun
cii din România, vă dorim din toată 
inima sănătate, fericire și multă pu
tere de muncă în fruntea partidului 
și poporului".

„TOȚI CONSTRUCTORII DIN JU
DEȚUL NEAMȚ vă adresăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea strămoșească de multă sănă
tate, putere de muncă și la mulți ani. 
încercăm o mare bucurie că vocația 
de constructor al poporului român 
este stimulată de ideile novatoare și 
clarviziunea științifică promovate 
consecvent de omul a cărui masă de 
lucru e țara întreagă, pe care o stră
bate fără răgaz, poposind și stăruind 
peste tot acolo unde pulsează viața 
tumultuoasă a patriei, acolo unde se 
simte nevoia de sfatul dumneavoas
tră. Noi, cei ce ne aflăm pe schelele 
construcției socialiste și care la che
marea partidului, la îndemnul dum
neavoastră personal, facem ca ora
șele din județul Neamț să crească 
odată cu țara pe verticalele progre
sului și civilizației, vă asigurăm de 
totala noastră angajare pentru tra
ducerea în viață a politicii partidului, 
al cărei promotor neobosit sinteți 
dumneavoastră, omul între oameni, 
omul pentru oameni. La acest jubi
leu istoric din viața și lupta dumnea
voastră, vă urăm, mult, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
conduceți cu aceeași cutezanță, pen
tru ca în comunista eră patria noas
tră ca o stea să strălucească".

„Alături de întregul nostru popor, 
ne îndreptăm sentimentele și gîndu
rile de fierbinte dragoste si aleasă 
prețuire către dumneavoastră, simbol 
viu al năzuințelor împlinite ale 
clasei noastre muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii — se relevă în 
telegrama adresată de GRUPUL DE 
ȘANTIERE CONSTRUCȚII HIDRO
ENERGETICE «OLT INFERIOR» 
SLATINA. în personalitatea durii- 
neavoastră, a revoluționarului din 
fruntea partidului și a țării, omagiem 
pe remarcabilul militant pentru con
struirea socialismului în tara noas
tră, internaționalist, promotor și 
apărător al idealurilor de pace, de 
înțelegere între popoare. Comuniștii, 
toți oamenii muncii vă urăm din 
toată inima multă sănătate, viață 

îndelungată, spre binele șl prosperi
tatea poporului român, pentru con
tinua înflorire si propășire a patriei 
socialiste".

..La aniversarea împlinirii a 60 de 
ani de viață și a 45 de ani de activi
tate revoluționară pentru binele și 
fericirea întregii națiuni, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. COLEC
TIVUL DE OAMENI AI MUNCII 
DIN ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 
DE SCHIMB ȘI UTILAJE PENTRU 
INDUSTRIA CHIMICA DIN SATU- 
MARE — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — vă exprimă 
sentimentele de profundă recunoștin
ță pentru tot ce ați făcut și faceți 
pentru noi. dragostea și stima, atașa
mentul profund la politica partidului 
și statului nostru, în fruntea cărora 
vă aflați dumneavoastră, cel mai de
votat 1'iu al patriei noastre socialiste, 
însuflețiți de îndrumările și călăuziți 
de indicațiile dumneavoastră prețioa
se, am muncit si muncim cu dăruire 
pentru ca din primele zile ale anului 
să realizăm și să depășim sarcinile 

‘de plan și angajamentele asumate. Să 
trăiți multi ani cu sănătate și feri
cire 1“

„în momentele înălțătoare cînd tara 
întreagă vă cinstește viața și acti
vitatea, și noi, OAMENII MUNCII 
DIN COMUNA BALAN, JUDEȚUL 
SALAJ, ne îndreptăm gîndurile pline 
de recunoștință către dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
primul bărbat al țării, care și-a de
dicat și își dedică exemplar întreaga 
putere de muncă oamenilor, bună
stării și fericirii lor. Raportăm parti
dului, dumneavoastră personal, că în 
anul 1977 oamenii muncii din comuna 
noastră au obținut mari realizări in 
sporirea producției agricole. Sîntem adresăm din toată inima cele mai 
hotărîți să gospodărim mai...bine pă-; dalde felicitări. în. inimile noastre 

. .mintiU^să-tolosim_..larg::.tehriologiile'.î.‘ Lest-e-' .puternic întipărit ■ profundul 
avansate și experiența pozitivă cisti- - -Șefitlmenf 'âe dragoste'și calda re.cu- 
gată pentru a depăși sarcinile ce”ne...... *
revin. Cu bucurie și mîndrie patrio
tică vă adresăm urarea fierbinte : Să 
ne trăiți ani mulți și fericiți, pentru 
a conduce opera de făurire a celei 
mai drepte orînduiri pe pămîntul 
străbun al patriei noastre !“

într-un alt mesaj, se scrie: „Oa
menii muncii din ÎNTREPRINDEREA 
«FIRUL ROȘU», DIN TALMACIU, 
JUDEȚUL SIBIU, vă adresează cele 
mai calde urări cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață și a 45 de 
ani de activitate revoluționară, pusă 
în slujba libertății, democrației, so
cialismului și a fericirii celor ce mun
cesc. Gîndurile noastre se îndreaptă 
spre dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dorindu-vă din 
toată inima multă sănătate și putere 
de muncă, pentru ridicarea României 
pe cele mai înalte culmi ale civili
zației și progresului".

Cu prilejul împlinirii a 60 de 
activitate revoluționară, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost 
adresate de către oamenii muncii din întreaga țară peste 25 000 de te
legrame și mesaje. Impresionante prin amploarea, căldura și sinceritatea 
sentimentelor, ele au constituit o nouă și puternică expresie a dragostei 
și profundei stime cu care întregul popor român, bărbați și femei, țineri 
și vîrstnici — români, maghiari, germani și de alte naționalități — îl 
înconjoară pe cel mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost, toate aceste manifestări, simboluri vii și perene ale modului 
in care toți cetățenii patriei au înțeles să-l omagieze pe conducătorul 
noii Românii, pe revoluționarul neînfricat și dinamic care și-a consacrat 
întreaga viață cauzei libertății și suveranității patriei, fericirii și bună
stării poporului român, triumfului socialismului și comunismului pe pă
mîntul României.

învestită cu însemnele unei autentice sărbători naționale, care s-a 
înscris cu litere de aur in hronicul țării, aniversarea secretarului gene
ral ne-a dat, mai mult ca oricînd, măsura unității de monolit dintre 
popor și partid, a adeziunii tuturor oamenilor muncii la principiile poli
ticii noastre interne și externe, constituind o nouă și viguroasă afir
mare a voinței celor ce muncesc și trăiesc în România socialistă, de 
a ridica țara pe culmi tot mai înalte de civilizație materială și spirituală.

Punîndu-și semnătura pe aceste emoționante dovezi de iubire șl 
stimă, oamenii muncii au dat, totodată, glas hotăririi lor de a ridica pe 
o treaptă calitativ superioară întreaga lor activitate consacrată înfăp
tuirii istoricelor documente ale Congresului al XI-lea și ale recentei 
Conferințe Naționale ale partidului, transpunerii în viață a Programului 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. Au fost, toate aceste scrisori și 
telegrame adresate secretarului general al partidului, noi dovezi ale 
hotăririi ferme a tuturor cetățenilor municipiului București și ai celor 
39 de județe ale țării de a face totul pentru îndeplinirea mărețelor 
obiective care ne stau în față, pentru creșterea continuă a prestigiului 
României socialiste in marea familie a umanității.

Un loc de seamă în suita acestora l-au ocupat scrisorile șl mesa
jele trimise de harnicii fii ai clasei muncitoare, de acei minunați oa
meni din prima linie a construcției socialiste. Siderurgiști, constructori 
de mașini, mineri, navaliști, chimiști, constructori de locuințe, dș dru
muri și poduri, muncitori forestieri, feroviari, electroniști, alți muncitori 
cu înaltă calificare, făuritori de hidrocentrale, lucrători din domeniul 
industriei bunurilor de consum, al transporturilor, comerțului șl coope
rației — iată numai cîteva dintre categoriile profesionale ale miilor 
de cetățeni care au ținut să-și exprime în mod direct dragostea față de 
cel care le-a ridicat demnitatea muncii la nivelul unei condiții umane 
superioare, in cuvinte simple, izvorîte din inimă, ei s-au angajat în fața 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca, împreună cu colectivele de muncă 
din care fac parte, cu familiile lor, să îi urmeze întocmai pilda de 
abnegație și eroism, să-și intensifice eforturile pentru transformarea 
cantității într-o nouă calitate, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și sporirea tezaurului de valori al patriei.

La fel de bogate în gînduri frumoase și angajamente mobilizatoare 
au fost și mesajele a numeroși oameni ai muncii de la sate. Fie că 
aceștia erau membri ai cooperativelor agricole de producție, lucrători 
din întreprinderile de stat, din stațiunile de mecanizare, din fermele 
zootehnice, legumicole, viticole și pomicole sau țărani cu gospodărie 
individuală, ei au dat glas atașamentului profund față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dorinței lor de a contribui, după puterea și capacitatea fie-

,<Cu ocazia celei de-a 60-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere 
si a patru decenii și jumătate de 
activitate revoluționară desfășurată 
în rindurile partidului, vă urăm 
multă sănătate, ani mulți și fericiți, 
spre binele și prosperitatea națiunii 
noastre socialiste — scrie mesajul 
Comitetului de partid de la 
GRUPUL DE ȘANTIERE AL 
T.C.I.B. din Turnu Măgurele. Dind 
o înaltă prețuire activității dum
neavoastră neobosite desfășurate 
pentru continua înflorire a patriei 
noastre socialiste, hotăririi si pasiu
nii cu care acționați pentru promo
varea nobilelor idealuri de pace și 
progres social în întreaga lume, vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, .că vom munci cu înflăcă
rare pentru înfăptuirea politicii 
partidului si statului nostru".

„Cinstind cu dragoste și devota
ment împlinirea a 60 de ani de viață 
și 45 de ani de activitate revoluțio
nară neîntreruptă, dedicată cauzei 
clasei noastre muncitoare, se scrie în 
telegrama întreprinderii ELECTRO- 
TIMIȘ din Timișoara, exprimăm sen
timentele noastre de profundă dra
goste. încredere și recunoștință față de 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. 
Vă dorim din adîncul inimilor noas
tre, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sănătate deplină, o viață 
lungă, multă fericire și putere de 
muncă, pentru a ne fi o înțeleaptă 
călăuză in fruntea partidului și a 
țării".

în mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC DE PARTID si AL CON
SILIULUI POPULAR AL ORAȘU
LUI HUȘI se arată : „Cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de viată și 45 
de ani de activitate revoluționară, vă 

noșțință față de partid, față de dum
neavoastră. tovarășe secretar general, 
care ne sinteți un viu și luminos 
exemplu de cutezanță revoluționară, 
de înțelepciune și omenie puse în 
slujba celor mai nobile idealuri ale 
poporului român, ale întregii lumi. 
«La multi ani»".

în mesajul adresat de AGENȚIA 
ROMÂNA DE PRESA — AGER- 
PRES se spune : „Marea noastră 
bucurie, mindria noastră de fiecare 
zi sînt acelea de a ne ști, de a ne 
dori cronicari demni ai celei mai 
rodnice perioade a existentei noastre 
milenare, cind, sub conducerea în
cercatului nostru partid, a dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
înconjurat cu nemăsurată dragoste 
și neclintit devotament de tara în
treagă, poporul durează o nouă civi
lizație materială și spirituală pe pă
mîntul României. Dorim cu toată

ani de viată si a peste 45 de ani de

Desen de Gh. CALARAȘV

ființa și conștiința noastră de gaze
tari comuniști, care de at.îtea ori am 
avut, prilejul fericit să urmărim ac
tivitatea dumneavoastră neobosită. în 
toate colturile de tară, pe toate meri
dianele lumii, acolo unde România 
și președintele ei se bucură de res
pectul pe care îl merită cu prisosin
ță, să consemnăm în toată măreția ei 
imaginea-stemă a acestor arii ce 
poartă • sigiliul lnconfundabil al 
personalității dumneavoastră, pagini 
scrise cu litere de aur în cronica 
țării, pagini pe frontispiciul cărora 
strălucesc îngemănate, trei nume' de 
glorie și iubire: Partidul — Ceaușescu 
— România !

Omagiului nostru fierbinte 1i adău
găm astăzi sentimentele de adincă 
recunoștință, hotărîrea noastră fer
mă de a fi permanent ostasi de nă
dejde ai partidului".

„Noi, cei ce lucrăm în REDACȚIA 
ZIARULUI «SCÎNTEIA», am avut. în 
aceste zile marea bucurie de a trăi 
nemijlocit pulsul fierbinte al țării, 
de a cuprinde și reda în paginile 
ziarului vibrantul omagiu de stimă 
și dragoste pe care întreaga suflare 
românească vi-1 aduce dumneavoas
tră, patriotului și revoluționarului 
înflăcărat a cărui întreagă existență 
s-a contopit din cea mai fragedă ti
nerețe cu lupta partidului pentru li
bertatea, demnitatea și fericirea po
porului.

căruia, la transpunerea în viață a obiectivelor mărețâ care stau în fața 
agriculturii.

Alături de muncitori șl țărani, intelectualii au adus și ei, în chip 
firesc, prinosul de recunoștință pe care-l datorează încercatului nostru 
conducător, el însuși un om de mare cultură și știință. Prin mesaje scrise 
sau prin opere de artă dedicate marelui sărbătorit, aceștia — per
sonalități ale vieții noastre culturale și științifice, academicieni, cadre 
didactice, istorici, specialiști din toate sectoarele vieții economice, cer
cetători din domeniile științelor economice, sociale și politice, oameni ai 
legii, cadre medico-sanitare, inventatori, geologi, educatori, slujitori ai 
scrisului, muzicii și artelor plastice, artiști și interpreți, precum și alte 
categorii — au ținut să-și exprime angajarea lor totală în opera de fău
rire a unei civilizații superioare pe pămîntul țării, de formare a unui om 
nou, de înfăptuire a nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului, 

x în șirul mărturiilor de stimă și prețuire închinate întîiului cetățean al 
țării s-au distins, de asemenea, cele prin care numeroși militari, membri 
ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor militare de tineret pentru apărarea 
patriei l-au asigurat pe comandantul suprem de devotamentul lor total 
față de partid și popor, de hotărîrea tuturor oștenilor de a apăra chiar 
și cu prețul vieții integritatea, independența și suveranitatea patriei, 
cuceririle revoluționare ale poporului. în acest spirit, ei s-au angajat față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu să-și perfecționeze continuu pregătirea 
și tehnica de luptă, pentru a fi la înălțimea sarcinii de mare răspundere 
pe care le-a încredințat-o partidul și poporul.

Un loc aparte între mesajele sosite pe adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii ocupă cele provenind de la numeroși reprezentanți al tine
retului țării — muncitori, țărani, intelectuali, studenți, elevi, pionieri șl 
șoimi ai patriei, sportivi — care au adresat, cu căldura inimii lor tinere 
și a romantismului revoluționar care îi animă, urări de viață lungă și 
fericire marelui lor prieten, mulțumindu-i pentru condițiile minunate de 
viață, muncă și învățătură create, încredințîndu-l că vor depune toate 
eforturile pentru continua îmbunătățire a activității lor, astfel incit schim
bul de miine al patriei să fie pe deplin asigurat de cadre cu o înaltă și 
temeinică pregătire.

Impresionante au fost, de asemenea, și dovezile de profundă pre
țuire, de Stimă și respect pe care mii de femei, activînd in domeniile 
industriei, agriculturii, invățămintului, științei și culturii, în organizațiile 
de masă și obștești, mame eroine, gospodine, le-au adus în aceste zile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — ca semn al recunoștinței lor pentru 
politica profund umanitară promovată de partid, de secretarul său gene
ral, pentru afirmarea plenară a femeii în viața României socialiste și 
pentru condițiile tot mai bune de muncă și viață, de creștere și educare 
a copiilor, care au fost create in anii luminoși ai socialismului.

Remarcabile prin conținut, prin vibrația mesajului și consistența 
angajamentelor asumate au fost și cele cîteva mii de felicitări adresate 
de o serie de alți cetățeni ai patriei: vechi militanți ai mișcării revolu
ționare, veterani de război, pensionari, slujitori ai cultelor, oameni de 
diferite profesii. Toate acestea au întregit în chip memorabil imaginea 
unei întregi națiuni dornice să celebreze cum se cuvine evenimentul ani
versar. Adăugîndu-se suitei impresionante de dovezi de dragoste și pre
țuire care și-au găsit reflectarea în presă, toate aceste mesaje și tele
grame vor rămîne ca documente vii ale înaltei stime și respectului cu 
care toți cei ce muncesc din patria noastră, fără deosebire de naționali
tate, îl înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului și partidului nostru, conducătorul încercat al întregii națiuni 
pe calea edificării societății socialiste și comuniste pe pămîntul patriei.

înaltul dumneavoastră exemplu 
revoluționar, pilda militantului dă
ruit trup și suflet țării, cauzei par
tidului și poporului, a comunistului 
de omenie, om intre oameni și pen
tru oameni, a personalității ilustre 
care și-a pus pecetea novatoare pes
te epocă printr-o operă de inestima- 
bilă, valoare teoretică și practică, de 
amplă rezonantă, pe meridianele lu- 

. mii, constituie și pentru noi, ca pen- 
tru toți' ostașii"’ partidului, o inepui
zabilă sursă de învățăminte și ener
gie.

în munca noastră ne este far șl 
călăuză concepția dumneavoastră 
potrivit căreia presa trebuie să ac
ționeze permanent, pentru creșterea 
rolului conducător al partidului in 
societate, să-și sporească necontenit 
influenta în mase și capacitatea de 
mobilizare a maselor, competența și 
combativitatea. eficiența în toate 
domeniile activității economico-so- 
ciale, pentru înfăptuirea Programu
lui partidului — programul fericirii 
țării'și poporului, programul al că
rui autor și înflăcărat, promotor sîn- 
teți.

însoțite de acest angajament so
lemn, din care vom face însăși ra
țiunea muncii și existenței noastre 
de ziariști comuniști, vă adresăm 
urările noastre de sănătate, viață 
îndelungată și fericită. La mulți ani, 
iubit conducător al partidului și po
porului nostru 1“



PAGINA 4 SCINTEIA - joi 9 februarie 1978

„însemnări
printre desenuri11

Expoziția retrospectivă CORNELIU BABA
„Tabloul te invită să 

păstrezi in fața lui, cel pu
țin un timp, tăcere, să te 
apropii și să aștepți... — 
scria cu ani în urmă Cor
neliu Baba. Sensul imagi
nii, afirma apreciatul pic
tor. citeodată tăinuit si 
neînțeles, se lasă descoperit 
greu, încetul cu încetul. 
Retina înregistrează, spiri
tul comentează viciat de a- 
tîtea prejudecăți. Ca să în
țelegi ceea ce se află săvîr- 
șit în fața ta ai nevoie să 
privești îndelung. Să fii 
pregătit să înțelegi și nici
decum să înfrunți ostii, 
înăcrit de ceea ce știai de 
acasă.... Vei afla poate că 
tulburarea ce ți-au strecu
rat-o aceste imagini poate 
fi totuși o victorie...".

Expoziția retrospectivă 
deschisă de curînd în sălile

Studiu pentru portretul lui Mihail Sadoveanu

Dalles prilejuiește o astfel 
de victorie : reprezintă o 
invitație la meditație pe 
marginea unor lucrări în
scrise temeinic în istoria 
picturii noastre, lucrări 
care figurează cu cinste în 
binecunoscute muzee și co
lecții, dar și a altora, nevi
zionate, de dată recentă. 
Așteptată cu deosebit și jus
tificat interes, această .me
reu amînată expoziție1 și-A 
deschis, in sfirșit,.. -porțile, 
oferindu-ne imaginea1 de 
ansamblu a creației unuia 
dintre cei mai apreciați 
maeștri ai artei contempo
rane românești. Totul în 
această expoziție este de o 
admirabilă simplitate ; de 
acea simplitate și coerentă 
la care nu ajung decît cej 
mai mari artiști. Fără urmă 
de orgoliu, fără cea mai 
mică afectare, ci cu fires
cul acestei superioare sim
plități, maestrul mărturi
sește in loc de prefață : „De 
vreo 50 de ani și mai bine, 
trăiesc lingă paletă, pînze 
și culori. Speriat de cînd 
mă știu de termene și date, 
mi-am făcut loc cum am 
putut printre mode și evo
luții și m-am trezit — nici 
eu nu știu cînd — la vîrsta 
venerabilă de azi, aproape 
de capătul cestălalt al exis
tentei și al carierei...

Nu m-am schimbat în 
pictură fiindcă am socotit 
întotdeauna că mai este 
încă mult de făcut cu mij
loacele ce am. Nu mai sint 
la virsta aventurii. în 
schimb îmi cunosc dimen
siunile și de fiecare dată 
vreau să fiu pe măsura lor, 
mai puternic, mai drama
tic.1 mai pictor. Nu reușesc 
întotdeauna, dar acest lucru 
intră în legile meseriei că
reia i-am asumat definitiv 
riscurile". Mărturiile cu-

I

(Urmare din pag. I)

anul .1978, potrivit prevederilor de 
plan, vor fi introduse și extinse 293 
tehnologii noi și moderne, estimin- 
du-se să se obțină pe această cale o 
reducere substanțială a costurilor de 
producție. Este o certitudine înte
meiată, între altele, pe rezultatele 
valoroase obținute de numeroase co
lective1 de întreprinderi, care prin 
introducerea unor tehnologii avan
sate și modernizarea celor existente 
au reușit să diminueze greutatea spe
cifică a unor repere, subansamble 
sau produse finite, in unele cazuri 
chiar cu 30—50 la sută. Pentru a ne 
forma o imagine de ansamblu asu
pra efectelor măsurilor care se im
pun în această direcție, se cuvine să 
reflectăm mai profund asupra ur
mătoarelor date :

Dacă în acest cincinal
— prin introducerea unor 
tehnologii noi, moderne
— greutatea produselor 
se va reduce, în toate u- 
nitățile care consumă me
tal, cu numai 1 la sută, 
din metalul economisit se 
vor putea fabrica în plus 
40 OOO de tractoare, 
50 OOO de autoturisme de 
oraș, 30 OOO de autoca
mioane, 400 OOO frigide
re, 20 OOO televizoare, 
500 OOO aspiratoare de 
praf și 600 OOO de radia
toare electrice.

Desigur, posibilitățile în 'acest do
meniu sint mult mai mari și rezul
tatele obținute în primii doi ani ai 
cincinalului sint demne de relevat. 
Datorită însă menținerii unor tehno- 

‘logii învechite, in unele întreprin
deri continuă să se înregistreze, mai 
ales.in sectoarele calde și prelucră
toare, consumuri mari de materii

prinse in catalog. „însem
nări printre desenuri", cum 
le numește autorul lor, a- 
runcă de altfel lumini reve
latoare asupra artei lui. Ar 
fi însă greșit să ne închi
puim că. fragmentele aces
tui „jurnal de atelier" sint 
menite să ușureze sarcina 
comentatorului. Dimpotri
vă. Ele exclud ipote
zele aventuroase, hazarda
te, căci, definindu-se cu 
admirabilă luciditate, auto
rul lor constrânge cititorul 
la o riguroasă confruntare. 
Iar lucrările, marile com
poziții cu figuri sau peisa
jele, numeroasele portrete 
sau desene — uneori hașu
rate nervos, alteori atent 
elaborate — stau mărturie 
unei incandescente spiri
tuale, unei puteri de ira- 
diație poetică, pe care pic-

torul a atins-o si cu mij
loacele cuvîntuiui. Cu dez
involtura celui ce a stu
diat, la timpul respectiv, li
terele și filozofia, maestrul 
Corneliu Baba explică, de 
pildă, preocuparea de a re
descoperi raporturile pictu
rii cu realul și de a regăsi 
astfel o legătură originală 
cu lucrurile. „Există, după 
cum știm, afirmă el. o 
realitate de care ne cioc
nim de dimineața pină 
seara, pe lingă care trecem, 
pe care o sesizăm frag
mentar, accidental și care 
ne impresionează în per
manență. Există, de aseme
nea. și o altă realitate, la 
care apelează de obicei ar
tistul. aceea din ădincul 
subconștientului, plin de 
taine, de surprize, de ,ne- 
sfirșite taine si surprize. 
De aici apar imaginile, for
mele, culorile, straniile îm
perecheri de armonii, sono
ritățile insolite ce diferă bi
zar. ilogic, absurd, ne- 
amintindu-ne decît vag de 
ceea ce se intîmplă în ju
rul nostru. Iată o explica
ție. în cuvinte banale, a tre
cerii realității aparente 
prin complexul sensibilită
ții noastre, convertirea ei 
devenind realitate artistică 
— in cazul nostru in rea- 
litate-pictură...". Această 
concepție, conform căreia 
dincolo de aparenta obiec
telor se află o unică si trai
nică realitate artistică, 
funcția artistului fiind a- 
ceea de a dezvălui această 
realitate, situează de la în
ceput pictura alături de 
poezie și filozofie. Corne
liu Baba crede într-un 
„adevăr" al artei lui mai 
puțin tributar exteriorului, 
mai supus unei lumi lăun
trice. unei ordini care ii 
sint cu desăvîrșire proprii

prime, materiale și energie. De ase
menea, în prezent o parte însemnată 
din energia reclamată de procesele 
de producție rămîne nefolosită din 
lipsa soluțiilor tehnice, iar datorită 
unor mentalități tehnico-economice 
depășite, chiar și în anumite unități 
din construcția de mașirii și meta
lurgie, unde există tehnologii adec
vate, o bună parte din energia se
cundară rămîne încă nerecuperată.

Incontestabil, pentru lichidarea 
unor astfel de neajunsuri și îndepli

Reducerea mai aahială a cheltuielilor
nirea sarcinilor majore din acest an 
sint necesare preocupări mai stărui
toare din partea cadrelor din sec
toarele de cercetare, inginerie tehno
logică și din industrie pentru intro
ducerea largă de tehnologii moderne, 
elaborate îndeosebi prin forțe pro
prii, care să garanteze reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili. în 
esență, așa cum reiese din experi
ența înaintată a unor unităti econo
mice, această acțiune trebuie să-și 
propună, ca principale obiective, or
ganizarea la un nivel superior a ac
tivității de concepție, ancorarea mai 
puternică a acesteia în realitățile și 
nevoile producției; stimulîndu-se pu
ternic creația și inventivitatea mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor și 
cercetătorilor pentru promovarea lar
gă a noului, a tot ce e modern și.efi
cient în tehnică și tehnologie.

INTENSIFICAREA UTILIZĂRII 
ÎNLOCUITORILOR, A MATERIA
LELOR SECUNDARE ȘI DEȘEURI-

— efect deopotrivă al unei 
construcții a spiritului, dar 
și a manii care a exersat 
îndelung studiind natura. 
Să ne Oprim, de pildă, la 
două mari compoziții: „Ță
ranii" din 1958 și „Mode
lele" din 1965. Privindu-le 
atent, ne dăm seama că fi
gurile reprezentate nu sint 
simple personaje ; că scena 
pe care o ' înfățișează nu 
este un simplu spectacol, 
„un fragment de lume". 
Pictura, raporturile culori
lor, formelor, liniilor, lu
minii (care iși datorează 
existența și sensul exigen
telor reciproce cară le-au 
alăturat), acest întreg lim
baj folosit cu atîta măies
trie este resimțit de privi
tor ca agent de comuniune 
și plenitudine. Realitatea 
acestor imagini antrenează 
de fapt metamorfoza figu
rilor reprezentate în semne 
și a semnelor în prezențe. 
Este de fapt intenția expli
cată anterior de maestrul 
Corneliu Baba, pictura sa 
propunîndu-ne de fiecare 
dată un alt demers, orien- 
tîndu-ne către o realitate 
mai profundă.

„Corneliu Baba, scria Tu
dor Vianu, este prin toate 
aspectele artei lui un pictor 
al omului. Dimensiunea 
umană este pretutindeni 
prezentă în arta lui. înre
gistrăm această prezentă 
chiar acolo unde tematica 
nu implică figura .omului. 
Dar ea ne vorbește mai 
puternic acolo unde artistul 
și-a propus anume studiul . 
caracterelor omenești, așa 
cum acestea apar în expre
sia figurilor, în atitudinile 
corpului, in elocinta mîini- 
lor, nelipsite din portretele 
lui Baba. Consacrîndu-se 
cu o deosebită înclinație 
portretului. Corneliu Baba 
a întregit personalitatea 
unui ’ pictor al omului, a 
unui artist viguros și adînc, 
la care elementele realită
ții observate se recompun 
în imaginile unei fantezii 
vizionare." Suplă sau vi
guroasă. precisă sau pier- 
zîndu-se în largi desfășu
rări de tușă, întotdeauna 
sigură de ea. mîna artistu
lui — repudiind deopotrivă 
exactitatea fotografică, dar 
și excesele arbitrare ale in
telectului — a creat o mi
nunată galerie de portrete.

Nu numai în autoportrete, 
dar și în compoziții îi re
găsim uneori chipul pic
tat printre modelele sale, 
„concetățean" și parte a 
aceluiași univers pictural, 
scrutîndu-și cu severitate 
semenii. El a știut să re
creeze prin intermediul 
acestor lucrări o adeyărată 
lume a forțelor exacte și a 
iluziilor studiate în care 
miracolul artistic se naște 
dintr-o rigoare constantă : 
amestec de instinct și de 
calcul strict. Bine cunoscute 
personalități ale vieții noas
tre artistice : Lucia Sturdza 
Bulandra sau Mihail Sado
veanu, K. H. Zambaccian, 
Tudor Arghezi sau George 
Enescu, imaginile arlechini- 
lor sau „Omul cu ochii 
verzi", „Portretul soției" 
sau „Fata cu pană" sint a- 
devărate minuni de psiho
logie intimă. Plenitudinea 
conturului sau vioiciunea 
lui, adevărul modelajului, 
știința compoziției, toate 
resursele clasice ale unui 
instinct și ale unui mește
șug se regăsesc in aceste 
lucrări. Virtutea lui singu
lară și dificilă fiind aceea 
de a menține cultul tradi
țional al liniei și de a scoa
te de aici maximum de mo
dernitate posibilă. Același 
prestigiu este conferit culo
rii. Corneliu Baba nare a 
fi. in această privință, ulti
mul reprezentant al unei 
tradiții ce coboară direct 
din marii venetieni, din spi
ritul lui Velazquez si al lui 
El Greco. Atentia lui nu

Oțelaril

LOR constituie o cale de lărgire a 
bazei de materii prime și materiale 
ale economiei naționale și, deopo
trivă, de reducere a cheltuielilor de 
producție. Concret, iată care este, 
potrivit calculelor, eficiența econo
mică a utilizării-înlocuitorilor și de
șeurilor :

O tonă de masă plastică 
poate înlocui circa 6 tone 
de metale feroase sau 4 
tone de metale neferoase 

sau 500 mp de parchet 
sub formă de plăci pentru 
pardoseală ; o tonă de 
fier vechi înlocuiește o 
tonă de fontă, care, la 
rîndul ei, necesită pentru 
a fi elaborată circa două 
tone de minereu și o tonă 
de cărbuni ; iar în indus
tria textilă, prin micșora
rea ponderii fibrelor na
turale cu numai 1 Ia sută 
în favoarea celor chimi
ce, se realizează o redu
cere a cheltuielilor de 
producție de circa 100 
milioane lei.

Indiscutabil, acționîndu-se în a- 
ceste direcții se creează noi posibi
lități de sporire a producției și de 
reducere a costurilor de fabricație, 
ceea ce are efecte pozitive importante 
asupra creșterii venitului national. 
Iată de ce, ministerele, consiliile oa- 

este în exclusivitate capta
tă de structură, ci de supra
față. Maestru] are o extra
ordinară sensibilitate față 
de suprafața lucrurilor, mai 
ales fată de suprafața car
nației delicate a modelelor, 
a catifeiărilor și irizărilor 
de vestminte.

Simțind că în sufletul lui 
urcă din adincul vremurilor 
chemarea altor miraje, el 
merge spre un teritoriu 
mediteraneean ca spre izvo
rul vechilor mituri. Vene
ția și apoi Toledo au con
stituit astfel motive predi
lecte. Baba a materializat 
în imagini de neuitat exal
tarea dionisiacă a luminii in 
aceste peisaje în care roșul 
predomină într-o bogăție și 
varietate de nuanțe infini
te. Fluidă și luminoasă, cu
loarea este în aceste pînze 
materia însăși și spiritul 
picturii.

Fără îndoială. Corneliu 
Baba este pictorul care a 
depășit în modul cel mai 
firesc antinomiile tradițio
nale ale picturii, care a 
știut să reconcilieze valo
rile clasicismului și acelea 
ale modernității, risipind 
multe prejudecăți referitoa
re la formă si culoare. Iar 
dacă cei mai buni coloriști 
pot fi deopotrivă cei mai 
buni desenatori, dacă este 
adevărat că fiecare nouă 
sensibilitate iși creează pro
pria sa seri itură, , desene
le maestrului Baba sint cea 
mai bună dovadă. Prezenta
te acum la etajul sălii Dal
les. ele constituie expresia 
cea mai directă a operei 
sale. Nu numai ilustrațiile 
la bine cunoscute opere lite
rare („O. scrisoare pierdută" 
do 1. L. Caragiale sau 
„Bietul Ioanide" de G. Că- 
linescu). dar mai ales nu
meroase studii preparatoare 
ale lucrărilor în ulei, de o 
precizie și de o densitate? li
neară cu totul neașteptate, 
stnl la fel de semnificative, 
la fel de reprezentative ca 
și pictura. Desene colorate, 
catifelate și tremurătoare, 
tușuri din care extrage e- 
fecte puternice si subtile, 
laviuri de mare spontanei
tate. acuarele transparente, 
in care formele se nasc in 
plinătatea și strălucirea lor. 

1 învăluite parcă de un mur
mur muzical, toate se si
tuează. ca si pictura la a- 
ceeași înaltă cotă calitativă. 
Asemeni „însemnărilor dm 
jurnal", „paginile de caiet" 
expuse, pe lingă frumuse
țea lor strict plastică ne 
dezvăluie un Corneliu Baba 
lucid, rfecrutător cu sine si 
cu cei din jurul său. Privi
rile scrutătoare ale auto
portretelor. distanta pe'care 
o impun privitorului îsi afla 
un corespondent firesc in 
aceste scurte însemnări, în 
care precizia și virulenta, 
umorul și nostalgia se re
găsesc deopotrivă.

Mai presus de toate fa
mine insă marea pasiune 
a maestrului pentru Pictură, 
exprimată nu numai în lu
crări, dar și in cuvinte pline 
de căldură.

Marina PREUTU J

meniior muncii din centrale și între
prinderi sint chemate să ia măsuri 
ferme pentru realizarea și depășirea 
prevederilor programului special de 
colectare și utilizare a materialelor 
secundare și deșeurilor, a sarcinilor 
stabilite în acest sens pentru anul 
1978. în acest scop este necesar sâ 
se elaboreze și să se aplice în prac
tică operativ, din primele săptămîni 
ale anului, soluțiile tehnice și tehno
logice impuse de recuperarea și uti
lizarea tuturor resurselor secundare, 

asimilarea de noi instalații, mașini și 
echipamente necesare extinderii pro
ducției de înlocuitori și folosirii lor 
eficiente, întărindu-se, totodată, ac
țiunea de colectare și valorificare a 
deșeurilor.

CULTIVAREA ȘI ÎNTĂRIREA 
SPIRITULUI DE BUN GOSPODAR. 
Așa cum ne-am convins cu tofii din 
activitatea practică, reducerea mai 
accentuată a costurilor de produc
ție constituie, înainte de toate, o pro
blemă de conștiință, o sarcină de 
înaltă responsabilitate a fiecărui lu
crător — de la director, inginer, pină 
la muncitor. Tocmai de aceea, dimi
nuarea consumurilor de materii pri
me, materiale, energie electrică și 
combustibil nu trebuie și nu poate 
fi redusă la dimensiunile unei pro
bleme exclusiv tehnice. Ca proprie
tari și producători, ca beneficiari a 
tot ce înfăptuim, cu toții sintem in
teresați in cel mai înalt grad ca. la 
locul de muncă, în unitatea in care 
lucrăm, să ne intensificăm preocupă
rile pentru a produce cu cheltuieli

teatre
• A.R.I.A. (la sala mică a Pala
tului) : Recital extraordinar de 
chitară : MASSIMO GASBARONI
— 19,30.
o Teatrul National București (sala 
mare) : Căru(a cu paiațe — 19, 
(sala mică) : Autobiografie —
19,30.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
© Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Elisabeta I —
19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
q Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.
0 Teatrul „Nottâra" (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 19,30, (sala
Studio) : Conversație despre dom
nul von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești : Noaptea păcă
lelilor — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
româna" : Bucuroși de oaspeți — 
17. Drag mi-e cîntecul și jocul —
19.30.
© Teatrul „I. Vasilescu" : Bomba 
zilei — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Alice 
în țara minunilor — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10, 
Omulețul de puf — 17.
0 Circul București : Ioseflnl și 
arena magică — 19.30.
0 Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Kean — 19.

cinema
0 Rudin ; EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Revoltă in Cosmos : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Judecătorul din Bodruin ; FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
© Lupta pentru Roma : VICTO
RIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
0 Trepte pe cer : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; LI,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
0 Cintarea României : CENTRAL
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
0 Kis și „două ghiozdane" — 9,30, 
Imposibila poveste de dragoste — 
15,30; 20, Program Disney — 11,15; 
13,30; 18 : DOINA.
© Zorro : LUCEAFĂRUL — 9;
11,45; 14,45; 17; 19,45.
0 Acțiunea „Autobuzul" : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15/ 
GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Iarba verde de acasă : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
0 Castelul de nisip : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
& Ziua gloriei : EXCELSIOR — 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30.
0 Rocco și frații săi : BUCU
REȘTI — 9,15; 12,30; 16; 19,30, FA
VORIT — 9,15; 12,30; 16; 19,15, PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
© Comoara din tacul de argint : 
COȚIiOCENI — 9; 11.15; 13.30;
7.0,45;. t8; 20,15.
0 Denunțătorul — 9,45; 11,45, Sal
vatore Giuliano — 14, Dragostea 
începe Vineri — 16,15, Hamlet
(ambele serii) — 18,30 : CINEMA
TECA.
0 Condurul si trandafirul : FLO- 
REASCA — 16; 19. GIULEȘTI - 
9; 12; 16; 19.
0 Diamantele negre : ARTA — 9; 
12; 16; 19.
0 Evadați din viitor : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
© împușcături sub clar de lună : 
FERENTARI — 15,30;. 18; 20.
0 Danka î FLAMURA - 9.
0 Scaramouche : FLAMURA — 
11.Io; 13,30; ‘15.45; 18; 20,15, GLO
RIA — li; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15.
© Alegerea ginerelui : COSMOS
— 16: 18; 20.
© Poruncă întunecată : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20.
e ^Aventurile maimuței Nuky — 
1G, Cei patru din fotografie — 13; 
20.: DRUMUL SĂRII.
ta Ținutul uitat de timp : FLA
CĂRA — 9,15: 11.30: 13.45: 16: 18.15;
20,15.
© Iarna bobocilor : PROGRESUL 
— 16: 18: 20.
© Mark polițistul î LIRA —- 15,30; 
18; 20,15, MIORIȚA — 9; 11.15; 13.30.
© Hamlet : MIORIȚA — 16; 19.
0 Locotenentul McQ în acțiune : 
MUNCA — 9,30; 11.30; 13,30; 15.45; 
18; 20.
0 Mama î PACEA — 16; 18: 20.

• Matriarhat : VIITORUL — 15,30; 
17.45: 20.

â Rîul care urcă muntele ; POPU- 
s LAR — 15,45; 18.

materiale cit mai mici, să gospodă
rim cu pricepere și răspundere re
sursele materiale, mijloacele finan
ciare încredințate de stat spre admi
nistrare. In hcest sens, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii trebuie să 
constituie în mod obligatoriu un 
cadru prielnic de analiză exigentă a 
rezultatelor obținute anul trecut în 
domeniul reducerii cheltuielilor de 
producție, cind — așa cum se arată 
în comunicatul recent dat publicității 
— datorită neajunsurilor care s-au 
manifestat în unele întreprinderi, ni
velul planificat al acestora pe an
samblul industriei a fost depășit. E- 
sential este ca in cadrul adunărilor 
generale să se adopte măsuri cuprin
zătoare pentru ca în acest an, in fie
care întreprindere, să se asigure re
ducerea mai accentuată a cheltuieli
lor de producție. îndeosebi a chel
tuielilor materiale.

în întrecerea socialistă din acest 
an, organizațiile de partid sint che
mate ea, odată cu explicarea sensu
lui profund umanist al măsurilor a- 
doptate de conducerea partidului în 
vederea creșterii mai accentuate a 
nivelului de trai al întregului popor, 
să inițieze și să organizeze acțiuni 
politice și educative variate, menite 
să dinamizeze conștiințele, să creeze 
în jurul problemelor privind redu
cerea cheltuielilor de producție o lar
gă opinie de masă, să determine a- 
firmarea puternică a inițiativelor și 
răspunderii muncitorești în gospodă
rirea judicioasă a resurselor mate
riale și a fondurilor financiare, com
baterea oricărei forme de risipă și 
instaurarea unui regim strict de eco
nomii. Pretutindeni, în toate între
prinderile, activitatea economică din 
acest an să se desfășoare sub impe
rativul obținerii, la fiecare *leu chel
tuit, a unui volum cit mai mare de 
prodiictie-marfă și a unor beneficii 
sporite — singura sursă de creștere 
a avuției naționale, de ridicare a ni
velului de trai al poporului.

. \ 
Virgil TEODORESCU:

„Ancore lucii“
Efortul de. a fi me

reu altul fără a se tră
da în esență ne apare 
ca o dificultate impor
tantă pe care trebuie 
s-o învingă creația 
oricărui poet longeviv. 
Așa cum ne arată isto
ria literară, in aseme
nea situații posibilita
tea repetării este une
ori inevitabilă dacă 
avem în vedere că ori
ce operă de asemenea 
natură are anumite re
pere și automatisme 
fixate de-a. lungul 
timpului prin exerci
țiu. O călătorie în uni
versul cuprinzător al 
poeziei lui Virgil Teo- 
dorescu poate sesiza 
semnele acestui feno
men, dar el nu ne a- 
pare caracteristic și 
dominant. Dimpotrivă, 
mobilitatea registrului 
poetic, aspirația spre 
unicitate in tot ceea 
ce realizează asigură 
fiecărui volum nota 
individuală și interesul 
aparte.

Argumentul cel mai 
proaspăt in sprijinul 
aserțiunii de mai sus 
ne este oferit de ulti
mul volum de poezii, 
„Ancore lucii", apărut 
la editura „Eminescu". 
Dintr-un sumar cu
prinzător, o primă lec
tură evidențiază varie
tatea temelor si moti
velor poetice, incit al
cătuirea calbidoscopică 
a volumului se impu
ne ca o realitate. A- 
pare ca o noutate. încă 
din deschidere, o poe
zie de preamărire a 
forțelor telurice: „Ori- 
unae-aș fi te voi numi: 
pămint, / Braț, frunte, 
ochi și roșu tranda
fir, / Te voi numi flin
ta care sint / 4>i aerul 
pe care il respir. // Te 
voi; numi miraculosul 
pom / Care supune fi
rea și-o întrece. / Co
pacul străveziu cu glas 
de om / Și murmur de 
izvor cu apă rece. H 
Oriunde-aș fi te voi 
numi : rotund / Pe 
care nimeni n-are pu
terea de-a-l știrbi I Te 
voi numi iubire venită 
din străfund. / Și-n 
nopțile planetei o ne- 
sfirșită zi" („Te voi 
numi"). Fără îndoială, 
un asemenea lirism nu

Acțiunea „Autobuzul"
Ctim acest film, pro

ducție m Casei''de fil
me. 5. apare pe ecra
ne la scurtă vreme 
după „împușcături 
sub clar de lună", se 
impun, aproape de la 
sine, citeva consta
tări .

Mai întîi că filmul 
de acțiune, gen la 
care publicul este cu 
deosebire receptiv, 
constituie una din 
componentele stabile 
și consecvente ale pro
ducției romanești de 
filme — echilibrate in 
varietatea1 ei — și că 
această linie este sus
ținută de căutările 
și eforturile de pro
gres personal și artis
tic (asimilarea „rețe
lelor" optime, dar și 
depășirea lor creatoa
re) ale unor scenariști 
de prestigiu.

Apoi, că acest gen 
de filme (ce coincide, 
in parte, cu cel al 
filmelor polițiste) iși 
trage substanța mo
rală — la noi mai 
mult decît în alte părți 
— din împrejurări 
consemnate de istoria 
mai veche și mai 
nouă, avind totodată 
o pronunțată dimen-t 
siurte politică. Și că 
verosimilitatea lor e 
girată, nu o dată, de 
autenticitatea de do
cument a situațiilor 
care le-a inspirat.

Și în sfirșit, că s-ar 
putea vorbi de un în
ceput, încă modest, 
dar început, de creare 
a unor filme a căror 
tensiune generată de 
înlănțuirea ' situațiilor 
să fie dublată de o 
alta mult mai intere
santă : tensiunea unor 
dileme spirituale, a u- 
nor trăiri psihologice 
mai' complexe. Prilej 
de a transforma peli
cula de acțiune în alt
ceva. In pretextul unor 
filme de sondare a ' 
străfundurilor ome
nești și de meditație 
asupra misterelor și 
legităților reacțiilor u- 
mane ; asupra condi
ției umane in diferite 
împrejurări social-isto- 
rice.

„Un film polițist, 
fără focuri de armă, 
dar cu un acut duel 
al inteligențelor, inspi
rat dintr-un caz real 
petrecut la sfîrșit.ul a- 
nilor ’50".

Realitatea filmului 
confirmă, în chip plă
cut, coincidenta din
tre intenția lui Ioan 
Grigorescu și realiza
rea sa '.(scenariul) și 
a celorlalți. Ceea ce, 
să recunoaștem, nu 
este un lucru chiar 
curent.

într-adevăr, nu se 
trage decît un singur 
foc de pistol și acesta 
mai mult din greșeală, 
într-adevăr, suspen- 
sul creat de argumen
tul pistoalelor (care de 
apărut apar destul de 
des — uneori, in fi
nal, chiar cu efecte 
nescontat comice 1) e 
concurat de încorda

transcrie o experiență 
panteistă — poetul 
este cerebral și mo
dernist — ci un mod 
propriu de a cuprinde 
în poezie dimensiunile 
actuale ale unui mili
tantism pătruns de un 
puternic sentiment -bi- 
vic și patriotic. Mai 
mult decit întrebările 
interioare, prezente și 
acestea în lirică, dar 
cu o vigoare potolită 
de înțelepciunea ani
lor, transpare marele 
clocot subteran al 
schimbărilor profunde. 
Poetul „aude" in lu
cruri și fapte un puls 
nou, il simte circulind 
pretutindeni ca un dat,

de acum, nu numai al 
oamenilor, ei mult mai 
larg, al naturii, al în
tregului univers. El 
creează o metaforă de 
dimensiuni cosmice 
din această profundă 
prefacere prin care 
trece tara : „Aud ce 
spune apa in marea.-i 
parafrază, / Aud ce 
spune munca rizînd 
de moleșeală / Și să
nătatea care alungă 
orice boală / Ce spune 
conștiința noastră trea
ză // Aud o simfonie 
a dăruirii / Cum suie 
ca lumina la amiază I 
Și arcuiește cu seni- 
na-i rază / îngemă
narea faptei și-a gin- 
dirii. // Aud ca într-o 
pădure foșnirile miș
cării / Care sfărtniă-al 
inerției zid. / Aud 
suind răspunsu-inain- 
tea întrebării. II. Cres- 
cind al libertății vis 
avid, / Și mai aud, pe 
tot cuprinsul tării. / 
Cum ești slăvit în cin- 
tece, Partid", („Aud 
sunînd răspunsul").

Dimensiunea sărbă
torească a acestei poe
zii transmite de fapt o 
stare lirică fundamen
tală care circulă sub
teran in întreaga crea
ție. nu atît sub forma 
tradițională a genuri
lor acreditate ca imnul

rea creată de jocul 
voințelor1'și mințllor.1" 
„Care pe care", in a- 
ceastă urmărire a ..Un • 
nei bande de aven
turieri de .către or
ganele securității. în
seamnă nu atît care 
va trage mai întîi, ci 
care va înțelege mai 
repede jocul, inten
țiile celuilalt ; care va 
ști să întindă cursa și 
care va cădea in ea 
sau va evita-o. Miza 
imediată a acestui joc 
periculos e viata : 
viața unul ofițer de 
securitate a.flat in mi
siune ; viata celorlalți 
tovarăși ai săi (căci 
în filmele noastre și 
mai ales în scenariile 
lui Ioan Grigorescu 
tăria eroului stă în 
sentimentul său, in 
solidaritatea eu o ,.eâ 
chipă") ; viața bandi
ților ce trebuie prinși

de vii înainte ca 
„pietrele" pe care și 
le-au prins „la rini
chi" să explodeze. Iar 
miza mare este o 
cauză și mai înaltă : 
hotărirea eroilor de a 
apăra cu riscul pro
priilor ființe cuceririle 
puterii populare, de a 
curma actele de teroa
re și asasinat, de a 
prinde firele unei im
portante rețele de spi
onaj.

Scenariul lui loan 
Grigorescu are (în 
mai mare măsură ca 
„Mastodontul" sau 
„Cuibul salamandre
lor") calitatea adec
vării la scop și a 
conciziei. Țesătura în- 
tîmplărilor este abilă, 
inventivă, fină, deasă, 
cursivă, încărcată cu 
doza de mister „poli
țist" necesară ; rezol
vările în genere bine 
motivate ; propensia 
spre pitoresc a sce
naristului (care și aici 
alternează inteligent 
momente dramatice 
cu unele comice) este 
bine ținută în frîu 
pină spre final — 
punctul culminant al 
operației, cînd . ac
țiunea, pare, a trena, 
nu „arde" cum ar tre
bui — tensiunea fiind 
pină la un punct „de
turnată", .neutraliza
tă, de apariția grupu
lui de țigani (plus 
femeia care naște, 
plus grupul de copii, 
plus milițianul). Dar 
poate că aici vina 
o poartă și regia, și 
montajul, și poate, mai 
ales, „magnetismul" 
Ia public al actorilor, 
care nu sint unii oa
recare, ci Jean Con
stantin și Draga Ol- 
teanu, cu uriașul efect 
de simpatie pe care-1 
stîrnesc.

Acțiunea „Autobu
zul" constituie un mo

sau oda, ci într-o ma
nieră proprie, un fel 
de exerciții de iniție
re în arta de a gusta 
marea bucurie de a 
fi, de a exista întîi ca 
om, și, mai apoi, ca 
om al acestui timp. 
Rolul de descoperitor 
al noilor lumi este 
dublat de cel de că
lăuză înțeleaptă spre 
ținuturi abia întrezări
te. Chiar poetul culti
vă mediile mai puțin 
frecventate de poezie, 
cum ar fi spațiul uzi
nelor și al marilor 
șantiere. O poezie ca 
„Ovații" este semnifi
cativă pentru aceste 
preocupări : „Sinteza 
ia, în hale, proporții 
de simbol : / O scară 
curgătoare în formă 
de egretă, / O dungă 
circulară, aproape vio
letă, / Un atelaj înain
tând spre pol. // Ve
dem ce-nchipuirea în
drăznise / Și mai de 
mult și astăzi: coincid I 
Prefigurările acelui 
lied / Cîntat de noi 
pe un clavir de vise. // 
Entuziasmul meu nu-i 
nicidecum / O reve
rență lunecînd prin 
oase, / Și nici măcar 
privirile sfioase / Ale 
iubirii la-nceput de 
drum. II Căci eu salut 
magneticul model / 
Multiplicind in . exer
ciții calme, / Triumful 
pasiunii care-a sădit 
în palme / Splendoa
rea multiformă a uni
cului fel".

Astfel, noutatea a- 
cestei poezii rezultă 
din însăși substanța ei 
mereu înnoită. din 
deschiderea spre Inte- 
Ifesurile lumii în con
tinuă mișcare. Mijloa
cele formale : versul 
de factură modernă, 
frecventa utilizare a 
neologismului. ima
gistica poetică realiza
tă printr-0 rafinată 
alchimie cerebrală care 
conferă poeziei solem
nitate, prea evidentă 
uneori, contribuie din 
plin la menținerea a- 
celei prospetimi și 
vivacități caracteristic 
că dintotdeauna liricii 
poetului Virgil Teodo- 
rescu.

Emil VASILESCU

ment important în ca
riera arțistică a iții 
Virgil Calotescu, mar- 
,cind un virf de crea
ție și, după mine, chiar 
un salt spectaculos (in 
raport, de pildă, cu 
„Ultima noapte a sin
gurătății" și chiar cu 
„Mastodontul"). Fap
tul e vizibil în felul 
simpla, nesof ista ficat 
în care este dezvoltat, 
fructificat scenariul, 
in simplitatea portre
tizărilor, în frumuse
țea și expresivitatea 
imaginilor, in știința 
potențării enigmelor, 
dilemelor și tensiuni
lor, in ritmarea acțiu
nilor și ritmul imagi
nilor. In colaboratorii 
spre care s-a orientat. 
Astfel, autoarea mon
tajului. Eugenia Naghi, 
ca și cea a muzicii. 
Cornelia Tăutu, au o 
contribuție substanția
lă la calitatea Acțiunii 
„Autobuzul".

în privința imaginii, 
experiența acumulată 
de Virgil Calotescu, la 
peste o sută de filme 
documentare, și-a găsit 
un aliat deosebit in 
talentul. neliniștea, 
lipsa de comoditate a 
unui tînăr operator. 
Vasile Vivi Drăgan. 
El alternează por
trete sugestive cu pa
noramice spectaculoa
se. Din asemenea 
perspective. Autobuzul 
însuși capătă identita
tea unui animal peri
culos și misterios.

Maturitatea regiei 
este probată.șl de fe
lul. în care Calotescu 
face distribuția, alege, 
de pildă, pentru per
sonajele bandei' din 
munți. — figurile ex
presive prin ele însele, 
ale unor actori talen- 
tați, a căror profesio- 
nalitate e evidentă în 
naturalețe și economia 
rhijloacelor (Gh. Pa
tru, Aurel Giurumia, 
Vistrian Roman, Du
mitru Rucăreanu) ori 
în capacitatea de a 
sugera o complexitate 
pe care replica nu o 
exprimă (biografii 
mai ample, conștiința 
erorii sau persevera
rea diabolică) : Gh. 
Dinică și Irina Pe
trescu.

Bine diștribuiti 1 și 
convingători . în rol 
sint în Acțiunea „Au
tobuzul" și Ion Dichi- 
seanu și Silviu Stăn- 
culescu. Cit despre 
Mircea Albulescu — 
de mult, de la „Pute
rea și Adevărul" și 
„Cursa" nu l-am mai 
văzut atît de masiv și 
maiestuos, echilibrat și 
calculat, luminat de (și 
conferind personajului) 
o atît de sobră, dar a- 
dîncă implicare, atîta 
concentrare interioară, 
atîta liniște și sigu
ranță, atîta. hotărîre : 
hotărîrea de a izbindi 
într-o misiune de deo
sebită valoare politică 
și umană.

Natalia STANCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Transmit Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai călduroase pentr.u 
mesajul de felicitare adresat cu ocazia realegerii mele ca președinte al 
Republicii Cipru.

împărtășesc convingerea dumneavoastră cu privire la întărirea pe mai 
departe a relațiilor dintre țările noastre.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 * ■ •
17.03

17.20

17.40

10.10
18,30

1.9.20
19.30
19.50

Curs de limba rusă
Pentru timpul dv liber vă reco
mandăm...
Reportaj pe glob : Qatar — tra
diție și modern
„Cintarea României’
II-a
Consultații juridice
Baschet feminin : I.E.F.S. Bucu
rești — Real Celta Vlgo (Spania). 
Meci retur în „Cupa campionilor 
europeni" — repriza a II-a
1001 de seri
Telejurnal
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țârii. 
Azi, județul Sălaj

ediț.ia a

/

20.15 Seară de teatru : „Vifornița", de 
Leonid Leonov. Premieră TV. 
Spectacol preluat de la Teatrul 
Național din Craiova

21.30 Ora tineretului
22.20 Telejurnal
22.30 Includerea programului

-PROGRAMUL 2
Film documentar : Geometrie as
cunsă. Producție a studioului 
„Sahiafilm"
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. în program : 
Sulta din baletul „Cînd strugurii 
se coc" ................. *
pentru 
Richard 
Ntca
Telex
Un fapt văzut
Slalom printre 
ușoară
Emisiune de 
noastre cercetate... 
lor I

22.15 închiderea programului

19,50

20,00

21.00
21.05
21.25

21,50

de Mihail Jora ; Burlesca 
pian și orchestră — de 
Strauss, Prezintă Grigore

de aproape 
melodii — muzică

știință. Simțurile 
cu ajutorul

Concursuri
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de ad
mitere, pentru anul școlar 
1973'1979, in următoarele insti- 

1 tuții militare de învățămînt:
■*-’ Academia militară —, facultățile

tehnice; Institutul de medicină 
și farmacie din București — Fa
cultatea de medicină, militară; 
Institutul de marină ,,Mircea cei 

' Bătrin" — secțiile de . marină
militară ; școlile militare de ofi
țeri activi: școlile militare de 
maiștri și subofițeri; liceele mi
litare.

Tinerii care doresc să părti-

de admitere

cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de învățămînt vor depune 
cereri de înscriere, pină la 20 
aprilie 1978, la centrele mili
tare județene (de sector) pe raza 
cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare , la 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
terea la concurs, disciplinele și 
probele concursului de admitere 
și alte detalii, cei interesați se 
pot adresa comandanților de 
garnizoane și centrelor militare 
județene (de sector) pe raza că
rora locuiesc.

Cronica zilei
în organizarea Institutului român 

pentru relații culturale cu străină
tatea, Asociației de prietenie româ- 
no-finlandeză și a comitetului mu
nicipal de cultură și educație socia
listă, miercuri, la Cluj-Napoca a fost 
deschisă expoziția „Fotografii artis
tice din Finlanda". Au fost prezenți 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat, oameni de știință, cultură și 
artă, un numeros public. Cu acest 
prilej au rostit alocuțiuni poetul 
Aurel Rău, președintele comitetului 
municipal de cultură și educație so
cialistă, și Matti lîakanen, ambasa
dorul Finlandei la București.

înfățișind realizări ale poporului 
finlandez în cei 60 de ani de la do- 
bindirea independenței sale, peisajul 
specific al acestei țări nordice, ex
poziția se iînscrie ca o contribuție 
directă la lărgirea schimburilor cul
turale existente între România și 
Finlanda, la aprofundarea cunoașterii 
și prieteniei 
două țări.

dintre popoarele celor

*

fost semnat la Bucu-Miercuri a
rești Protocolul de colaborare bilate
rală pe anii 1978—1980 dintre Con
siliul ziariștilor 
cialistă România 
tilor din U.R.S.S.

La semnare au
Consiliului ziariștilor, redactorl-șefi 
din presa centrală, precum șl repre
zentanți ai
București.

din Republica So- 
și Uniunea ziariș-

asistat membri ai

Ambasadei sovietice la

★

a avuț loc în CapitalăMiercuri a avuț loc în Capitală 
semnarea unei înțelegeri de colabo
rare între centrala „Româniafilm" din 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și Direcția Centrală a Cinema
tografiei din R. S. Cehoslovacă, pe 
anii 1978—1980.

Documentul prevede o mai strînsă 
colaborare in domeniul creației și 
producției de filme între studiourile 
cinematografice; întreprinderile de 
difuzare și arhivele de filme, orga
nizarea de premiere, festivaluri, a 
altor manifestări de profil, precum 
și schimburi de filme, de informații 
și materiale documentare.

(Agerpres)

Tovarășul Ion Pățan, 
ministru 
merțului 
nomice 
miercuri 
junct al 
terior al

viceprim- 
al guvernului, ministrul co- 
exterior și cooperării eco- 
internaționale, a primit, 

la amiază, pe Jan Strba, ad- 
ministrului comerțului ex- 
R. S. Cehoslovace, care se

află într-o vizită de lucru în tara 
noastră.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice 
și tehnice, a schimburilor comerciale 
dintre România și Cehoslovacia.

(Agerpres)

MONOGRAFIA „TROPAEUM TRAIANI"
Rezultatele cercetărilor arheologice 

efectuate în ultimul deceniu la mo
numentul triumfal și cetatea de la 
Adamclisi fac obiectul unei intere
sante monografii, „Tropaeum Tra- 
iani“. Redactată de un colectiv de 
cercetători de la Institutul de arheo
logie din București, Muzeul de ar
heologie din Constanța, de alți spe
cialiști, lucrarea are meritul de a 
pune în evidență noi mărturii mate
riale privind istoria așezării și mo
dul de viață al populației autohtone 
geto-dace. Cercetările 'de dată re
centă au confirmat, între altele, con
tinuitatea de viață pe platoul de la 
Adamclisi, sondajele arheologice 

» scoțînd la iveală șase niveluri de 
locuire din secolele II-țI î.e.n. și 
chiar din neolitic și epoca bronzului, 
și pină în secolul VII e.n. Aflăm 
astfel date privind gradul de civili-

zație al populației locale, relațiile de 
schimb ale acesteia cu lumea greacă, 
ridicarea așezării la rang de „mu
nicipium", detalii ce permit recon
stituirea structurii urbane in secolele 
II—III—IV e.n. — locuințe, alte edi
ficii publice, bazilici — care au su
ferit succesive distrugeri și refaceri. 
Aceleași cercetări au permis să se 
stabilească faptul că aglomerarea de 
construcții din secolul al VI-lea pre
supune o mare creștere demografi
că și prosperitate economică.

Descoperirile de față și interpre
tarea i lor vor fi valorificate și în 
Tratatul de istorie a României, înscri- 
indu-se în suita de acțiuni științifice 
care vin în întîmpinarea aniversării a 
2 050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și independent.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral închisă. Au căzut ninsori tempo
rare în nordul Moldovei, Maramureș, 
Transilvania, Crișana și cu caracter lo
cal Ân Banat, Oltenia, nordul și centrul' 
Munteniei. Izolat a nins și pe litoral. 
Vînlul a suflat slab pînă la moderat, 
cu intensificări izolate pînâ la 40 km 
la oră în Carpații meridionali, unde a 
spulberat, local, zăpada. Pe alocuri s-a 
produs ceață șl chiciură. Temperatura 
aerului, la ora 14, oscila între minus 
6 grade la Suceava șl plus 2 grade la 
Holod, Vărădia. Moldova Nouă, Ber- 
zeasca și Caracal. In București : Vre
mea a fost închisă. S-a semnalat nin
soare slabă. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a fost 
de plus un grad.

Timpul probabil pentru 10, 11 și 12 
februarie. Iu țară : Vreme in general 
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor

cădea ninsori temporare. Vtntul va su
fla slab pină la potrivit, cu intensifi
cări la începutul intervalului în Mol
dova, Dobrogea și Bărăgan, predomi- 
nind din sectorul nordic. în aceste 
zone, local, zăpada va fi spulberată. 
Temperatura în scădere. Minimele voi 
fi cuprinse între minus 15 și minus 5 
grade, iar maximele intre minus 8 și 
zero grade. Ceață locală. In București: 
Vreme în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar ninsoare. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura in 
scădere treptată.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 8 FEBRUARIE 
1978

Extragerea 1 : 11 41 14 37 16 36.
Extragerea a II-a : 44 1 8 19 23 35.
FOND TOTAL DE CÎȘT1GURI : 

1 229 621 lei. din care 393 601 lei. re
port la categoria 1.
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TENIS DE MASĂ
1

Campionatele internaționale ale României 
promit meciuri spectaculoase

® Echipe și concurenți din 13 țâri ® Numeroși sportivi din elita 
mondială, în frunte cu Lien Ke-lian, cel mai complet și mai 
spectaculos jucător • întrecerile vor începe vineri la Palatul 
sporturilor și culturii, concomitent la 12 mese ® Școlarii au 

intrare gratuită
ÎLa sfirșitul acestei săptămîhi va ri Viitorul acestui sport, s-a hotărit ca' 

avea loc un eveniment competițio- 
nal deosebit pentru iubitorii tenisului 
de masă din București : Campionate
le internaționale ale României.

Telurile pe care le urmăresc or
ganizatorii sînt mari și generoase : 
reciștigarea atenției publicului larg, 
in special a copiilor și tineretului, 
pentru tenisul de masă și sporirea 
considerabilă a rindurilor pi'axrtican- 
ților în acest sport care ar putea intra 
in familia olimpică pentru ediția din 
1984 a Jocurilor.

Mijloacele pe care și le-a ales fe
derația de specialitate, pentru împli
nirea scopurilor menționate mai sus 
s'int destul de potrivite. Au fost in
vitați la Campionatele internaționale 
ale României echipe și concurenți din 
13 țări, printre aceștia aflîndu-se 
performeri mondiali și europeni — 
21 de jucători și jucătoare care se 
numără printre primii 10 din lume 
in clasamentele anului 1977 ; întrece
rile au fost programate la impunăto
rul Palat al sporturilor și culturii, 
iu sala mare, unde .se va juca în ace
lași timp la 12 mese ; au fost înscriși 
în competiție numeroși jucători ro
mâni (23 fete și 20 băieți), majorita
tea copii sau la virstă junioratului, 
cea mai mică sportivă numindu-se 
Nemeș Giga (Țita) in virstă de nouă 
ani — un adevărat talent în tenisul 
ae masă ; de asemenea, cu gindul la

școlarii să intre gratuit in toate zilele 
competiției prin simpla prezentare a 
carnetelor de elevi (controlorii de bi
lete ar trebui să fie foarte bine in- 
struiți în această privință, pentru că 
nu o dată ei au ignorat ori n-au 
cunoscut indicații asemănătoare !).

Momentele de atracție ale campio
natelor noastre vor fi desigur parti
dele dintre așii tenisului de masă 
din Asia și Europa, cu abundentă de 
inovații tehnice in materie de servi
ciu, de, lovituri de atac sau de apă
rare. Publicul bucureștean va vedea 
jucători europeni cu priză „asiatică" 
și jucători asiatici cu priză normală, 
va vedea și efectele noilor materiale 
care acoperă cele două fețe ale pa
letelor ; publicul va constata la fata 
locului ceea ce știu de-acum specia
liștii, și anume reapariția marilor ju
cători pur defensivi, dar cu siguranță 
preferința lui se va îndrepta spre cei 
cu stilul complet, al cărui strălucit 
exponent se apreciază a fi Lien 
Ke-lian (R. P. Chineză), dublu cam
pion mondial (pe echipe și in proba 
masculină de perechi). Se spune des
pre Lien Ke-lian că este nu numai 
cel mai complet jucător din lume, 
dar și cu stilul cel mai spectaculos. 
Reprezentativa chineză, din rîndurile 
căreia se mai remarcă Chan Li. de 
două ori finalistă a campionatelor 
mondiale in proba individuală femi- ■

r.ină, va alinia cite două echipe fe
minine și două masculin^ la Campio
natele internaționale ale României. 
De asemenea, lotul Iugoslaviei, în 
frunte cu Palatlnus și Stipancic, 
campioni europeni la dublu-mixt, va 
fi prezent la intreceri cu cite două 
formații feminine și două masculine. 
Printre sportivii francezi, care s-au 
înscris cu două echipe la masculin 
și, una la feminin, menționăm cuplul 
Hergeret-Secretin care, la ultima edi
ție a campionatelor mondiale, s-a 
impus in fața jucătorilor din Asia, 
cucerind titlul suprem la dublu 
mixt. Și în echipa R.P.D. Coreene va 
fi prezentă la întreceri o performeră 
mondială — Pak Yong Ok, campi
oană în proba de dublu feminin. 
Oaspeți la campionatele care vor în
cepe vineri la București vor fi și for
mațiile feminine și masculine din 
Bulgaria, Cehoslovacia. Danemarca. 
R. D. Germană. R. F. Germania, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S. (de fapt, 
selecționate ale orașului Moscova).

Cît privește lotul român, acesta va 
alinia la întrecerile pe echipe cite 
trei formații feminine și trei mascu
line, in fruntea sportivilor români 
distingîndu-se, firește, renumita noas
tră jucătoare Maria , Alexandru, al 
cărei palmares este atît de bogat în 
succese internaționale.

Să mai adăugăm că biletele de in
trare s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite, subliniind încă’o dată că 
școlarii au acces gratuit la Campio
natele internaționale ale României. 
Este de fapt un fel de invitație la 
Palatul sporturilor și culturii pentru 
cei foarte tineri, de la care așteptăm 
relansarea acestui sport.

„Daciada"
• în cadrul ediției de .iarnă a „Da- 

ciadei", în orașele județului Olt s-au 
desfășurat zilele acestea întrecerile 
pe localități ale concursurilor de șah 
și tenis de masă.

în finalele disputate la Slatina și 
Caracal s-au evidențiat Valentina 
Lupu, Lucian Vespan, Rodica Boțoi, 
Marius Păceană — la tenis, de masă, 
Monica Mihăllescu și Daniel Ureche 
— la șah.

• în mai multe localități argeșene 
s-au disputat intreceri de schi, să
niuțe și lupte greco-romane, organi
zate în cadrul ediției de iarnă a com
petiției polisportive naționale „Da
ciada".

Pe pirtiile de la 
desfășurat etapa 
cursurilor de schi
reunit la start peste 200 pionieri și

în județele Olt și Argeș

Dealul Sasului s-a 
județeană a con- 
și săniuțe, care au

elevi, cîștigâtori ai fazelor pe locali
tăți. Titlurile de campioni județeni 
școlari au revenit la schi lui Ion Po- 
paneci și Rodicăi Căciulă (ambii de 
la Școala generală din comuna Dim- 
bovicioara), iar la sanie lui Gheor- 
ghe Duman (Școala generală din co
muna Valea lașului) și Rodicăi Tincă 
(Școala generală din comuna Dîmbo- 
vicioara)...

Finala cupei „Daciada" la lupte 
greco-romane pentru pionieri și elevi, 
disputată la Pitești, a fost cîștigată, 
în ordinea categoriilor de greutate, 
de Ion Marian, Nicolae Mincă, Ionel 
Marian, Marius Ciz'mapu, Sergiu 
Bezdeănu, toți din comuna Ștefănești, 
Viorel Popescu, Vasile • Gheorghe, 
Marius Bulf, toți din comuna Coli- 
bași, Constantin Bădoiu și Ion Con
stantin din Pitești.

Valeriu MIHONESCU

ÎN CÎTE VA R ÎNDURI
® Aproape 1 500 de spectatori au 

urmărit miercuri seara, in Sala 
sporturilor de la Floreasca din Capi
tală, meciul retur de baschet dintre 
echipele masculine Steaua și B.C. 
Barcelona, din cadrul grupei B a 
sferturilor de finală ale „Cupei cu
pelor". La capătul unei partide dina
mice, baschetbaliștii români au ob
ținut o meritată victorie cu scorul de 
101—100 (54—48). Din echipa bucu- 
reșteană s-au remarcat Cernat (34) 
și Oczelak (21), iar de 
Guyette (26) și

Jocul a fost 
(Iugoslavia) și 
prima partidă, 
gase cu 124—86.

• în sala Floreasca 
se va disputa astăzi meciul retur din
tre echipa I.E.F.S. — Liceul nr. 2 
București și formația spaniolă Real 
Celta Vigo, contind pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet feminin. Partida 
va incepe la ora 17,45 și va fi arbi
trată de cuplul D. Jaksici (Iugoslavia) 
— N. Duran. (Turcia).

@ Competiția internațională femi
nină de handbal disputată in orașul 
cehoslovac Cheb a fost cîștigată. de 
reprezentativa R. D. Germane — 10 
puncte, urmată in clasamentul final 
de Selecționatele Cehoslovaciei — 8 
puncte, U.R.S.S. — 4 puncte (gola
veraj : 86—90), României —4 puncte 
(71—84), Ungariei și Poloniei — cite 
2 puncte.

în ultima zi a turneului, handba
listele noastre au întrecut cu scorul 
de 16—15 (10—8) formația U.R.S.S.

Alte rezultate ; Ungaria — Polonia 
21—16 : R.D. Germană — Cehoslova
cia 21—14.

• Jocurile mondiale universitare 
de iarnă au continuat la Spindleruv 
Mlyn (Cehoslovacia) cu disputarea 
probelor de slalom special.

în proba masculină, victoria a re
venit schiorului polonez Ciaptak Ga- 
sienica, urmat de coechipierul său 
Jan Bachleda și italianul Paolo de 
Chiesa.

Proba 
sportiva 
locurile 
line Attia (Franța) și Nadejda Zelova 
(U.R.S.S.).

Sibillio 
arbitrat 
Duran 

echipa i

oaspeți; la
■ (25).

de Jaksici 
(Turcia). în 

spaniolă cîști-

din Capitală

feminină a fost cîștigată de 
italiană Maria Ercolani, pe 

următoare clasindu-se Caro-

• Orașul canadian Montreal, care 
a fost gazda Olimpiadei din anul 1976, 
se oferă să organizeze din nou Jocu
rile olimpice de vară (cele din 1984) 
în cazul cind, din diverse motive, nu 
va fi desemnat orașul american Los 
Angeles. „Nu aș vrea să spun că Los 
Angeles nu este un candidat, conve
nabil, dar noi posedăm absolut toate 
instalațiile și amenajările necesare 
unei olimpiade, ceea ce ar reduce la 
minimum costul organizării" — a de
clarat Jean Drapeâu, primarul Mont- 
realului.

® Turneul interjiațional de tenis 
de la St. Louis (Missouri) a progra
mat alte partide din primul tur- al 
probei de simplu, încheiate cu urmă
toarele rezultate : Fibak (Polonia) — 
Gildemeister (Chile) 6—3, 6—3 ; Ma
yer (S.U.A.) — Fillol (Chile) 7—6, 
5—7, 6—2 ; Dibbs (S.U.A.) — Higue
ras (Spania) 6—0, 6—3.

• într-un meci contind pentru 
sferturile de finală (Grupa A) ale 
„Cupei cupelor" la baschet masculin, 
echipa franceză B.C. Caen a învins 
pe teren propriu, cu scorul de 92—79 
(54—51), formația iugoslavă Kvarner 
Rijeka.

• în cadrul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Los Angeles, tînăr;ul 
înotător. american Scott Findorff a 
ciștigat două probe, in care a realizat 
cele mai bune 
ale sezonului 
20”62/100 și 
45”33/100.

• Miercuri, 
ța a peste 65 000 de spectatori, 
disputat meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipele Italiei și 
Franței. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (2—0). Au 
marcat Graziani (2, dintre care unul 
din’ll m), respectiv 
Platini.

• în continuarea 
care-1 întreprinde în 
de fotbal Sportul studențesc 
Buc.urești a întîlnit la Alger selec
ționata Armatei algeriene. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 2—0. Cele două puncte au fost 
marcate de Chihaia, dintre care unul 
dintr-o lovitură de la 11 m.

® Miercuri, la Saint Gervais, în ca
drul „Cupei mondiale" la schi, proba

performante mondiale 
: 50 yarzi
100 yarzi

liber 
liber

la Neapole, in prezen- 
s-a

Bathenay și

turneului pe 
Algeria, echipa 

din

feminină de slalom special a fost 
cîștigată de Perrine Pelen (Franța), 
care în cele două „manșe" a realizat 
timpul total de 84”35/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat Lea Soelkner 
(Austria) — 84’’90/100 și Fabienne 
Serrat (Franța) — 85”17/100.

• în cadrul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Brisbane, tinăra 
înotătoare australiană Tracy Wick
ham, in virstă de 15 ani, a stabilit 
un nou record al lumii in proba de 
1 500 m liber. Ea a 
16T4”93/100.

® în localitatea 
kaa s-a disputat 
meci internațional __
bal dintre selecționatele 
ale Finlandei și Olandei. Handbaliștii 
olandezi au terminat invingători cu 
scorul de 27—20.

în primul joc, desfășurat cu o zi in 
urmă la Karjaa, echipa Olandei cîș- 
tigase cu scorul de 22—20.

• Cu prilejul unui concurs inter
național desfășurat pe teren acope
rit la Albuquerque, atletul kenyan 
Wilson Waigwa a ciștigat cursa de 
o milă cu timpul de 4’01”48/100, în- 
trecîndu-1 pe tanzanianul — •
Bayi — 4’03”51/100., în proba de să
ritură în înălțime, victoria a 
americanului Dwight Stones 
hi, secundat de 
Joy — 2.18 m.

Alte rezultate : 
mile : Suleiman 
nia) — 8'41”15/100 ;■ săritura cu pră
jina : Don Bail'd (Australia) — 5,18 
m ; aruncarea greutății : Al Feuer
bach (S.U.A.) — 20,34 m ; feminin : 
60 yarzi plat : Andrea Lynch (An
glia) — 6”84/100 ; săritura in înălți
me : Debbie Brill (Canada) — 
1,88 m.
• La Londra, în prezenta a peste 

1 000 de spectatori, s-a disputat întîl- 
nirea internațională de box dintre e- 
chipele de amatori ale Angliei și 
Franței. Pugiliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 5—3 (au avut 
loc întilniri la Opt categorii de greu
tate). în cel mai spectaculos meci, la 
categoria pană, francezul Tripp l-a 
învins la puncte pe M. O’Brien.

realizat timpul de

finlandeză Mank- 
cel de-al doilea 
amical de hand- 

masculine

canadianul

Filbert
revenit
— 2,23

Greg

masculin: două 
Nyambui (Tanza-
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R. P. CHINEZĂ ■

Hanciou - arc peste zece secole

Un nou record national
în ultima zi a concursului inter

național desfășurat la Budapesta, 
atleta noastră ileana Silai. a stabilit 
un nou record național pe teren aco
perit in proba.de 800 m, cu timpul de 
2’03”2/10. (Vechiul record îi aparți
nea, din anul 1972, cu 2'05”2/10). Pe 
locul doi s-a clasat Klara Lipcsei 
(Ungaria), cronometrată în 2’06”2/10.

Reamintim că in prima zi a com
petiției Ileana Silai realizase un nou 
record de sală al României și cea mai

B B B B B B B

„semnat1* de Ileana Silai
mondială, a sezo-

1 500 m, cu timpul
bună performantă 
nului în proba de 
de 4’09”5/10.

Alte rezultate : 
Savici (Iugoslavia) 
m : Santo (Ungaria) — 3’47”3/10 ; să
ritura cu prăjina : Mako (Ungaria) 
— 5,00 m : triplusalt : Katona (Un
garia) — 15,99 m ; feminin : săritura 
in înălțime : Matai (Ungaria) — 1,84 
m : 60 m garduri : Barta (Ungaria) — 
8”83 100 ; săritura în lungime : Er- 
delyine (Ungaria) — 6,36 m.

masculin : 800 m :
— 1'49”6.'1O ; 1 500

Cu peste zece secole în urmă, 
miini măiestre au ridicat aici, la 
Hanciou — paradisul grădinilor in 
floare — „Pagoda celor șase 
armonii".' Treisprezece etaje, din 
arabescuri cioplite in lemn, urcă pînă 
aproape la 60 de metri, 
riul Cien tan. Visa oare 
rul acestui jalon în timp, 
incă in dinastia Sun, la 
unor forme materiale* suprem ar
monizate ? Ori poate ambiția lui 
era și mai orgolioasă, țintind per
formanța aceasta pe tărimul inefa
bil ăl spiritului ? '

Orice va fi năzuit, încercarea a 
rămas singulară secole de-a rindul. 
Azi, după aproape , treizeci de ani 
de putere populară, căutăm semne
le armoniilor din jur, pe care mina 
omului, stăpîn în casa lui, le-a du
rat cu iscusință și statornicie. Nu 
ne este greu să le aflăm. în acest 
oraș al Republicii Populare Chine
ze, care are in urmă o istorie de 
peste două milenii, asemenea măr
turii proaspete de frumusețe și 
echilibru, de ctitorie trainică pen
tru prezent și viitor pot fi întîlnite 
pretutindeni. Iată, ne rotim pri
virea chiar aici, în vecinătatea 
„Pagodei". Lacul Apusului iși des
fășoară pînza lucie 
plutesc bărci mi
nuscule. ca intr-o 
stampă 
colorată.
vaporașe 
încărcate 
riști fermecați de 
peisaj, aleargă de 
alta. Călătoria pe 
a devenit posibilă . _ . 
populare, după ce s-a plătit drept 
tribut un efort enorm pentru dra
garea întinderii de apă. scoțîndu-se 
aproximativ șapte milioane de me
tri cubi de mii.

Urcind privirea pentru a număra 
etajele cu marginile răsfrînte 
„Pagodei celor șase armonii", 
servăm zidul de 
„Muntele celor cinci nori", 
povirnișurile munților care încon
joară din trei părți fermecătorul 
Hanciou. „Munții i-am moștenit 
despăduriți, ne spune însoțitorul nos
tru, Vu lao-min. Pe unii versanti 
nu crescuse pădurea niciodată.' 
Hancioul este însă prea frumos ca 
să nu-și merite atîta verdeață cită 
are acum. Treizeci de milioane de 
copaci au fost planțați in anii noș
tri pe munții care dau ocol orașu
lui din trei părți".

Capitală a provinciei Geă țian, 
Hancioul are 750 000 de locuitori, 
împărțim la cifra aceasta cele trei
zeci de milioane și aflăm că fiecă
rui locuitor i-au revenit mai bine 
de 30 copaci pentru a fi plantați. 
Adăugăm la acest efort, izvorit din 
dragostea pentru frumos și. in ega
lă măsură, pentru oraș, sălciile și 
piersicii sădiți pe „Digul lui Pen", 
arborii de camfor și palmierii din 
„Parcul florilor", ori la „Izvorul de 
jad", „Ochiul dragonului" sau in 
„Parcul tigrului" ; ori pe arterele 
liniștitului oraș aflat la sud de 
Șanhai, doar Ia cițiva kilometri de 
golful care poartă numele așezării : 
Hanciou. Și ne facem astfel o idee 
despre dimensiunea strădaniei de 
aproape trei -decenii, cu adevărat 
eroice, pentru ca Hancioul să do- 
bindească în fapt, pentru bucuria 
tuturor ctitorilor lui, armoniile cro
matice mult năzuite în crucea unui 
veac, dar posibil de atins numai azi, 
prin efortul creator al unui popor 
liber și stăpîn pe destinul său. sub 
conducerea partidului comunist.

Lăsăm în urmă panglica in con
tinuă mișcare a rîului Si nan. pe 
care constructorii au înălțat o hidro
centrală electrică. Ne răcorim cite- 
va clipe, intr-un chioșc superb, cu 
faimosul ceai Lun cin, preparat 
cu apa de la „Izvorul tigrului", 
considerată a fi neîntrecută în pu
nerea in valoare a aromelor ceaiu
lui amintit. Si ajungem, in sfîrsit. 
la combinatul de mătăsuri. Combi
natul estfe, de asemenea, o reali-

dominînd 
inițiato- 

împlîntat 
obținerea

de ape, pe care

f rum os
Mici 
albe, 

de tu-

însemnări de călătorie

la o insulă la 
Lacul Apusului 
in anii puterii

ale 
ob- 

verdeață de pe 
de pe

tate a anilor de construcție socia
listă pe pămîntul Republicii Popu
lare Chineze. în 1921 lua ființă în 
Ilanciou prima fabrică de țesături 
de mătase cu 40 de muncitori și 17 
războaie. Combinatul de azi, a că
rui construcție a început în 1956, 
numără aproape 5 000 de angajați, 
din care mai bine de 65 Ia sută sint 
femei. Cin Tin-tin, secretară a co
mitetului revoluționar din între
prindere, stăruie asupra citorva 
date esențiale, care ne ajută să 
intuim efortul de amploare in 
aceaștă unitate industrială de pres
tigiu, cunoscută și apreciată pen
tru produsele ei nu numai in 
China, ci și peste hotare :

— în fiecare an fabricăm aici 
270—280 tone fire de mătase, țesem 
peste 6 milioane metri liniari 
și vopsim și imprimăm in jur 
de 18 milioane metri liniari de mă
tase. Diferența de la 6 pină la 18 
milioane o primim de la alte fabrici 
din țară.

— Care sînt preocupările „la zi“ 
pentru modernizarea procesului 
tehnologic ?

— Experimentăm introducerea în 
producție a războaielor cu aer com
primat. în țesăturile cu fir de bum

bac, ' acestea se 
folosesc curent la 
noi.

Luind aminte 
Ia minunata sim
fonie de culori, 
de modele care 

potențial de fante-atestă un vast potențial de fante
zie, ne interesăm cuib este organi
zată munca de creație aici, care 
incintă prin atîta prospețime. Pe 
obrazul lui Cin Tin-tin inflorește 
un zimbet discret :

— Avem și noi, ca pretutindeni, 
o grupă da creatori. Aceștia fac 
mereu și mereu sondaje) Merg în 
comune și culeg modele,, află păreri 
despre țesăturile noastre prin ma
gazine. Sînt nelipsiți' apoi de la 
tirguri prestigioase, cum sint cele 
de la Canton, pentru a. cunoaște 
gusturile, preferințele cumpărători
lor, pentru a afla noutățile care se 
ivesc in munca noastră,

— Mătasea produsă la .Hanciou 
se exportă în multe țări ?

— în 60. Șl ne bucură faptul că 
printre partenerii, noștri foarte im
portanți se numără și România. Noi 
obișnuim să spunem aici că. la le
găturile de inimă și ideal comun, 
ale prieteniei dintre popoarele chi
nez și român, adăugăm. zi de zi și 
trainicele legături de mătase. Ca 
mereu să mergem împreună ; îm
preună să construim socialismul și 
comunismul, să înfrumusețăm vie
țile popoarelor noastre...

A doua zi de ședere la Hanciou, 
fiind sărbătoare, ne-am amestecat 
și noi prin mulțimea din „Parcul 
florilor". Vaporașele aduceau ne
contenit noi grupuri de turiști : 
bărbați, femei, oameni tineri, in 
virstă. Bucuroși cu toții să redesco
pere armoniile create de mina lor 
harnică, pricepută : sălciile pletoa
se ori cîrdurile ' ueastîmpărate. de. 
pești roșii și portocalii zbenguin- 
du-se in apa Lacului Apusului ; co
pacul cu două „etaje", care poartă 
numele dragonului, ori straturile de 
salvii învăpăiate în lUmirtă’ generoa
să a zilei ; peisajul fascinant, de 
pe lac, cu „Pagoda celor șase ar
monii" la țărm, in vecinătatea că
reia se află podul nou, ridicat după 
eliberare. Un arc de peste 1 000 de 
metri, in fața semnului de acum 
1 000 de ani.

Arc peste zece secole, simbolizind 
noile armonii create de om și pen
tru omul acestei țări prietene, al 
cărei popor face din plin dovada 
vocației sale constructive, 
ce stă la 
precedent 
Republicii

Numele 
mul.

Vocație 
temelia unei opere fără 
în istoria și pe pămîntul 
Populare Chineze, 
acestei opere : socialis-

Hie TANASACHE

Cursul dinumic ol reluțiilor de prietenie
și soliduritute româno -ongoleze

Vizita oficială făcută zilele acestea 
în țara noastră de primul ministru al 
Guvernului Republicii Populare An
gola, Lopo do Nascimento, s-a 
iiiscris ca un moment remarca
bil în evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
militantă dintre România și Angola, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Mișcarea Populară pentru Eliberarea 
Angolei — Partidul Muncii, dintre 
popoarele român și angolez.

Așa cum se știe, aceste legătură 
S-au închegat și călit in focul luptei 
eroice a poporului angolez pentru 
scuturarea jugului colonial. Promo- 
vind consecvent o politică de solida
ritate cu popoarele africane, cu toate 
națiunile ce s-au ridicat in apărarea 
dreptului lor sacru de a fi stăpîne pe 
destinele lor, partidul și poporul nos
tru au acordat in permanență spri
jin politico-diplomatic, moral și 
material luptei de eliberare a po
porului angolez. Salutînd cu vie sa
tisfacție victoria acestuia asupra co
lonialiștilor portughezi. România so
cialistă a stabilit de la început relații 
de colaborare cu guvernul angolez, 
creat de M.P.L.A., și-a manifestat în
țelegerea deplină față de năzuințele 
maselor populare spre consolidarea 
independenței și edificarea unei An- 
gole noi, prospere, dovedind o 
preocupare constantă pentru dezvol
tarea, în noile condiții istorice, a con
lucrării dintre cele două țări în do
meniile politic, economic, tehnic și 
cultural, precum și în viața interna
țională.

O însemnătate decisivă pentru evo
luția ascendentă a tradiționalelor le
gături româno-angoleze au avut și au 
raporturile de prietenie și solidaritate 
statornicite intre P.C.R. și M.P.L.A., 
contactele și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Agos- 
tinho Neto, la București sau pe pă- 
mintul Africii, documentele și înțe
legerile incheiate cu aceste prilejuri, 
in mod deosebit. Declarația comună, 
semnată de cei doi președinți in 
martie 1974 la București — toate a- 
cestea creînd premise optime pentru 
amplificarea și diversificarea colabo
rării, pe baza deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc.

Sub aceste auspicii favorabile, ac
tuala vizită a primului ministru al 
guvernului angolez a asigurat conti
nuitatea dialogului fertil dintre țările 
noastre, conferind dimensiuni și 
impulsuri noi relațiilor reciproce.

Primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oaspetelui — moment 
culminant al vizitei sale în Româ
nia — schimbul de mesaje din
tre președinții României și Angolei, 
convorbirile purtate au pus in evi
dență forța și vitalitatea sentimente
lor de prietenie și solidaritate ce ani
mă reciproc popoarele noastre, con
ducerile lor de partid și de stat. Așa 
cum reiese din Comunicatul comun 
dat publicității, aceste sentimente 
și-au găsit o concludenta întruchipa
re in reafirmarea de către oaspete a 
gratitudinii poporului său pentru 
sprijinul acordat atit în perioada 
luptei împotriva colonialiștilor, cit și 
în prezent, precum și în exprimarea 
de către președintele României a 
simpatiei și înțelegerii cu care po
porul nostru urmărește eforturile po
porului angolez pentru făurirea unei 
societăți noi in patria sa.

Apreciindu-se în mod pozitiv ceea 
ce s-a obținut pină acum în coope
rarea bilaterală, de ambele părți s-a 
manifestat voința de a imprima re
lațiilor dintre cele două țări un curs 
tot mai dinamic, în deplină concor
danță cu interesele popoarelor lor, 
ale întăririi unității forțelor antiim
perialiste, ale cauzei generale a păcii 
și colaborării internaționale.

în acest spirit, convorbirile oficiale 
dintre primul ministru al guvernului 
român, tovarășul Manea Mănescu, și 
premierul angolez, desfășurate intr-o 
atmosferă de comprehensiune mutua
lă și caracterizate printr-un pronun
țat caracter de lucru, au permis ela
borarea și adoptarea de măsuri con
crete, care conturează un amplu pro
gram concret al extinderii cooperării 
multilaterale între cele două țări. 
Astfel, semnarea unor documente ce 
marchează primele. înțelegeri inter- 
guvernamentale — acordul de coope
rare economică, industrială și tehni
că, acordul comercial, acordul de 

i asistentă tehnică și pregătire de

cadre, acordul .privind acordarea unui 
credit de către România Angolei etc. 
— creează un cadru juridicei poli
tic fertil pentru intensificarea relații
lor reciproce. Purtind amprenta 
orientărilor Congresului al XI-lea, 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui spre continua întărire a legătu
rilor României cu țările care au pj- 
șit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, aceste acorduri și înțelegeri, 
prin principiile de egalitate și echi
tate așezate la temelia lor. prin o- 
biectivele pe care le au in vedere 
sint menite să servească planurilor 
de dezvoltare a economiei fiecăreia 
dintre țările noastre, ilustrînd, tot
odată. modul nou, constructiv și efi
cient în care România, ea însăși țară 
în curs de dezvoltare, înțelege să 
vină in sprijinul eforturilor celorlal
te popoare angajate pe calea lichidă
rii înapoierii economice, făuririi unei 
economii moderne, progresului eco
nomic și social.

Schimbul de păreri în domeniul 
vieții internaționale, pornind de la 
amplele transformări revoluționare 
naționale și sociale, caracteristice 
epocii noastre, a evidențiat posibili
tățile ce decurg de aici pentru aboli
rea politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, de dominație și 
dictat, pentru instaurarea unor rela
ții interstatale echitabile, întemeiate 
pe principiile ..legalității internațio
nale. O expresie semnificativă a ma
rilor prefaceri progresiste din lumea 
de azi o constituie afirmarea cres- 
cîndă a popoarelor și țărilor africa
ne ca factori de seamă ai luptei 
mondiale pentru o politică nouă, de
mocratică, pentru egalitate și nea
mestec in treburile interne, pentru 
deplina respectare a dreptului tutu
ror națiunilor de a fi libere, stăpîne 
pe destinele lor, pe avuțiile lor na
ționale, de a le folosi în interesul 
propriei propășiri. în această ordine 
de idei, România și Angola și-au re
afirmat și cu acest prilej solidaritatea 
lor militantă cu lupta legitimă a po
poarelor din Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud pentru eliberarea na
țională și socială, pentru eradicarea

deplină a discriminării rasiale și 
apartheidului pe continentul african.

După cum este cunoscut, în Africa, 
ca și în alte regiuni ale globului, 
pacea, posibilitatea consacrării tutu
ror energiilor operei de construcție 
sint periclitate de existența unor 
conflicte, care, in cele mai multe 
cazuri, își au originea în moștenirea 
lăsată de dominația colonială și a 
căror persistentă este doar în inte
resul promotorilor: vechii politici im
perialiste „divide et impera" (împarte 
și stăpînește). în aceste condiții, are o 
evidentă semnificație sublinierea in 
Comunicatul comun a imperativului 
că, pentru depășirea unor probleme 
complexe ce pot apărea intre statele 
africane sînt necesare întărirea uni
tății lor și solidarității tuturor sta
telor recent eliberate, încetarea con
fruntării armate și reglementarea di
ferendelor pe căi pașnice, de către 
popoarele respective, prin respecta
rea dreptului la autodeterminare al 
popoarelor și a principiilor Cartei 
Organizației Unității Africane, fără 
amestec din afară.

Dialogul de la București a reliefat < 
odată mai mult necesitatea imperi
oasă a lichidării subdezvoltării, ale 
cărei tragice urmări sînt atît de evi
dente in teritoriile africane care s-au 
aflat sub dominația colonială. 
România și Angola sint animate de 
hotărîrea de a conlucra împreună eu 
celelalte țări in curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, cu alte state, 
pentru crearea noii ordini economice 
și politice mondiale, bazată pe echita
te, care să asigure accesul tuturor la 
tehnologiile moderne, să ducă la li
chidarea decalajelor dintre state, la 

. stabilitate economică pe plan mondial, 
la progresul general al umanității.

Prin rezultatele ei rodnice, vizita 
în România a premierului angolez 
este menită să adîncească prietenia 
și solidaritatea româno-angoleză, 
contribuind, totodată, la unirea tutu
ror forțelor antiimperialiste și inten
sificarea luptei lor pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate și progres 
ale omenirii contemporane.

Ion FINTÎNARU

proba.de
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI 

ÎN ORAȘUL ITALIAN MANTOVA
CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI 10SIP BROZ TITO

la reuniunea de la Herțeg Novi

Cald omagiu adus președintelui 
Nicolae Ceaușescu

ROMA 8 (Agerpres).- — în sala 
Consiliului comunal al orașului Man- 
tova a avut loc o manifestare dedi
cată României, în cadrul căreia au 
luat cuvîntul primarul orașului, 
Gianni Usvardi, membru al condu
cerii P.S.I., și Roberto Lotti, pre
ședintele provinciei Mantova. Rele- 
vind realizările poporului român in 
dezvoltarea economico-socială a țării 
și referindu-se la politica externă 
activă a României socialiste, vorbi
torii au subliniat rolul deosebit al 
președintelui Nicolae Ceaușescu, con
tribuția sa hotăritoare la toate ma
rile succese ale țării, prestigiul și 
stima de care se bucură în Italia și 
pretutindeni șeful statului român. 
Dind expresie sentimentelor de pre

țuire ale locuitorilor orașului și pro
vinciei Mantova la adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au 
transmis cordiale urări de sănătate 
și de noi succese secretarului general 
al P.C.R., cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani.

La manifestare au participat mem
brii consiliilor municipal și provin
cial, autoritățile locale, un numeros 
public.

Cu acest prilej, a fost inaugurată 
o expoziție de carte cuprinzînd 
lucrări apărute în limba ita
liană, consacrate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, literatură politică, isto
rică, științifică și beletristică. Au fost 
prezentate apoi filme documentare 
românești.

P. C. I. se pronunță pentru un „guvern 
de unitate democratică"

Este luată în considerație posibilitatea realizării cel puțin a unui 
„pact de urgență" \

BELGRAD 8 (Agerpres). — La Her
țeg Novi a avut loc o reuniune la 
care au participat președintele Iosip 
Broz Tito și alți conducători ai 
U.C.I., consacrată pregătirilor pentru 
următoarea plenară a C.C. al U.C.I. 
Cu acest - prilej, președintele • Tito a 
relevat, între altele, faptul că „dez
voltarea relațiilor democratice în so
cietate trebuie să servească înfăp
tuirii în continuare a țelurilor revo
luției noastre și să nu constituie un 
paravan în spatele căruia să se as
cundă și să acționeze forțe antiso- 
cialiste, ostile autoconducerii, dog
matice, liberaliste și de altă nhtură". 
„Aceasta înseamnă că activitatea 
U.C.I. să fie îndreptată spre îmbu
nătățirea activității consiliilor mun
citorești, a adunărilor, a comunită
ților de interese, a comunităților lo
cale, a organizațiilor și asociațiilor 
social-politice și sociale și a altor 
forme de organizare pe baza auto
conducerii".

Președintele Iugoslaviei a subliniat 
în continuare atenția ce trebuie acor
dată creșterii productivității muncii 
•în economie, ceea ce va contribui la 
sporirea veniturilor și la crearea unor 
condiții de trai și de muncă mai 
bune pentru oamenii muncii și cei
lalți cetățeni. Totodată, el s-a. refe
rit la necesitatea de a se duce lupta

pentru stabilizarea economică, pen
tru o mai bună folosire a potențialu
lui de cadre și material, pentru coor
donarea tuturor formelor de consum 
cu venitul realizat, îmbunătățirea re
lațiilor economice cu străinătatea, 
îndeosebi cu țările în curs de dez
voltare și țările nealiniate, raporturi 
care trebuie să se bazeze pe crește
rea exportului și reducerea impor
tului.

în continuare, vorbitorul a subli
niat necesitatea unei bune cunoașteri 
a operelor marxismului, a programu
lui U.C.I., a tezelor teoretice proprii, 
a problemelor practicii autoconduce
rii din Iugoslavia, mai ales de către 
tineri, a căror pondere în rindurile 
partidului este mare.

Președintele Tito a apreciat apoi 
că relațiile internaționale sint împo
vărate de numeroase greutăți și de 
probleme care amenință pacea și 
securitatea internațională. în înche
iere, referindu-se la unele probleme 
ale mișcării muncitorești, președin
tele Tito a arătat că „în lume, în 
ansamblul ei, se afirmă tot mai mult 
principiile egalității în drepturi, in
dependenței, alegerii libere a căilor 
proprii de dezvoltare, conform con
dițiilor și necesităților fiecărei țări, 
neamestecului în treburile interne 
ale altora".'

ROMA 8 (Agerpres). — Prima de
legație de partid cu .care a avut con
vorbiri marți premierul desemnat al 
Italiei, Giulio Andreotti, în cadrul 
celei de-a doua runde de consultări 
avînd ca scop soluționarea crizei de 
guvern, a fost delegația Partidului 
Comunist Italian, condusă de secre
tarul general al P.C.I., Enrico Berlin- 
guer.

La sfîrșitul întrevederii, Enrlco 
Berlinguer a declarat presei că P.C.I. 
continuă să aprecieze că cea mai po
trivită soluție pentru combaterea cri
zei prin care trece Italia și pentru 
garantarea realizării unui program 
serios „de însănătoșire și de înnoire" 
este aceea a unui „guvern de unitate 
democratică". Cu toate acestea, co
muniștii sint dispuși să ia în consi
derare „posibilitatea realizării cel 
puțin a unui pact de urgență" — a 
precizat secretarul general al P.C.I., 
după cum relevă agenția A.N.S.A.

In opinia comuniștilor, un asemenea 
pact trebuie „să se bazeze pe un pro
gram comun" și să exprime „o înțe
legere și o răspundere, comună a

partidelor care aderă la el". Progra
mul va trebui, de asemenea, să fie 
ratificat prin formarea „unei majori
tăți parlamentare clare și recunoscu
te",' iar „guvernul va trebui să fie 
mai eficient. și mai operativ", a de
clarat Enrico Berlinguer.

La rindul lor, delegațiile Partidului 
Socialist și Partidului Social-Demo
cratic și-au exprimat optimismul în 
ceea ce privește o „soluție rapidă a 
crizei politice".

Generalul Haig își arogă 
dreptul de a se amesteca 

în treburile interne ale Italiei
într-o cuvîntare rostită la Camera 

americană de comerț din Roma, ge
neralul Alexander Haig, comandan
tul suprem al forțelor N.A.T.O. pen
tru Europa, a declarat, referindu-se 
la actualele negocieri pentru solu
ționarea crizei guvernamentale din 
Italia, că „accesul la putere al P.C'.I. 
ăr avea efecte dăunătoare asupra a- 
lianței occidentale" — relatează U.P.I.

În favoarea edificării unei noi ordini 
economice internaționale

Pregătiri în vederea primei reuniuni a Comitetului plenar creat 
la Sesiunea a 32-a a Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Republicii 
Sri Lanka l-a primit 

pe ambasadorul României
COLOMBO 8 (Agerpres). — Noul 

președinte al Republicii Sri Lanka, 
J.R. Jayewardene, a primit, marți, 
pe Dumitru Niculescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la Co
lombo.

Ambasadorul român . a trans
mis președintelui J. R. Jayewardene, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, sincere felicitări 
cu prilejul învestirii sale în funcția 
de președinte al Republicii Sri Lanka 
și urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate 
pentru poporul ceylonez. cu ocazia 
celei de-a 30-a aniversări a Zilei na
ționale.

La rîndul său, șeful statului ceylo
nez a rugat pe ambasadorul român 
să adreseze președintelui Republicii 
Socialiste România mulțumiri cor
diale, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi succese poporului român 
pe calea dezvoltării economice și 
sociale. Președintele Republicii Sri 
Lanka și-a exprimat încrederea în 
dezvoltarea viitoare a relațiilor din
tre cele două țări în toate domeniile.

în aceeași zi. ambasadorul român 
a fost primit de noul prim-ministru 
al Republicii Sri Lanka, R. Prema- 
dasa, cu care a analizat pe 
larg stadiul relațiilor politice si 
economice dintre cele două țări, mo
dalitățile și căile concrete pentru 
promovarea acestora în viitor.

PORTUGALIA

Dezbateri pe marginea programului guvernamental
LISABONA 8 (Agerpres). — Adu

narea Republicii a Portugaliei a 
început miercuri dezbaterile pe mar
ginea programului noului guvern pre
zidat de Mario Soares. După cum 
relevă agenția Reuter, programul gu
vernamental prevede drastice- măsuri 
de austeritate pe plan economic și 
social. între altele, programul vizea
ză reducerea cu o treime a defici-

\tulul balanței de plăți, care se ridi
că la 1,3 miliarde dolari, limitarea 
ratei inflației la 20 la sută, precum; 
si încheierea „unui pact social" cu 
patronatul și sindicatele. în cadrul; 
dezbaterilor, deputatul comunist Octa
vio Păto a respins, programul guver
namental. calificindu-1 drept impopu
lar.

LA HELUAN

Roade ale cooperării 
româno-egiptene

Asamblarea tractorului „U-650" cu nr. 7 500

NAȚIUNILE UNITE 8 (Ager
pres). .— în prezent, au loc la New 
York pregătiri în vederea primei se
siuni a Comitetului plenar pentru 
noua ordine economică internațională, 
care șe va desfășura, începind de la 
13 februarie, la sediul Organizației 
Națiunilor Unite.

Expresie a necesității, unanim re
cunoscute, ca toate negocierile pri
vind instaurarea.noii ordini economi
ce să aibă loc in cadrul sistemului 
Națiunilor Unite, Comitetul plenar, 
creat la sesiunea a 32.-a a Adunării 
Generale a O.N.U., ca urmare a pro
punerilor unor țări în curs de dezvol
tare, printre care și România, con
stituie un important forum pentru 
urmărirea și evaluarea progreselor 
realizate în aplicarea deciziilor și re
comandărilor privind edificarea noii 
ordini economice internaționale.

Preocupate de lipsa unor progrese 
reale în înfăptuirea măsurilor și pla
nurilor de acțiune pentru edificarea 
noii ordini economice, de deteriora
rea ■ continuă a situației economice, 
îndeosebi a țărilor in curs de dezvol
tare, țările din grupul „celor 77“ au 
elaborat o listă de teme care vor tre
bui să stea cu prioritate in atenția 
Comitetului plenar.

Propunerile „celor 77“ vizează in 
special acele probleme a căror rezol

vare ar fi de natură să contribuie 
efectiv la depășirea actualelor difi
cultăți ale economiei mondiale, la o 
mai activă și echitabilă participare a 
țărilor în curs de dezvoltare la 
cooperarea economică internațională.

Supusă aprobării Comitetului ple
nar, lista elaborată de țările în curs 
de dezvoltare, completată cu propu
nerile altor state, va constitui pro
gramul de lucru-al comitetului pînă 
in 1980, an în care Adunarea Gene
rală a O.N.U. va examina, în cadrul 
unei sesiuni speciale, progresele rea
lizate în diferite foruri internațio
nale, pe calea edificării noii ordini 
economice internaționale, și va adop
ta măsuri pentru promovarea și lăr
girea in continuare a unei cooperări 
economice echitabile, avantajoasă 
tuturor statelor.

Actionînd alături de ceilalți mem
bri ai grupului „celor' 77", delegația 
română a contribuit activ la pregă
tirea propunerilor grupului pentru 
sesiunea comitetului. Dind expresie 
interesului și preocupărilor României 
pentru instaurarea unor relații eco
nomice noi, echitabile intre state, 
delegația română a făcut o serie de 
sugestii, care, acceptate și sprijinite 
de reprezentanții altor state in curs 
de dezvoltare, au fost incluse în lista 
„celor 77".

ORIENTUL MIJLOCIU

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 30 DE ANI DE LA SEMNAREA

PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE

Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ ÎNTRE ROMÂNIA Șl U.R.S.S.

Recepție la Ambasada română din Moscova
MOSCOVA 8 — Corespondentul A- 

gerpres : Cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de la semnarea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între România și
U. R.S.S., ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, 
a oferit o recepție in saloanele am
basadei.

Au participat A.I. Pelșe, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
V. I. Dolghih, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., B.E. Sarkisov, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., V.E. Dimșiț, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al

împlinirea a 30 dej ani de la sem
narea primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre România și U.R.S.S. a fost mar
cată in unele întreprinderi și insti
tuții din Moscova prin adunări fes
tive, la care au luat parte sute de 
oameni ai muncii.

La adunarea de la Fabrica experi
mentală de construcții metalice, 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
a vorbit despre semnificația eveni
mentului aniversat și dezvoltarea re-

U.R.S.S., G.A. Kiseliov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., N.N. 
Rodionov, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., general 
de armată A.A. Epișev, șeful Direc
ției superioare politice a armatei și 
flotei maritime militare sovietice, 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice, conducători ai sindicatelor, 
Comsomolului, Prezidiului Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, ai 
Conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, funcționari 
superiori din ministere, reprezentanți 
ai unor organizații obștești.

★
lațiilor de prietenie româno-sovietice 
directorul întreprinderii, Rudolf Ko
rovin, membru al conducerii centrale 
a A.P.S.R. în fața numeroșilor 
lucrători ai editurii „Moskovskii Ra- 
bocii", reuniți în adunarea consacra
tă aniversării tratatului româno-so- 
vietic, au luat cuvîntul Mihail Bori
sov, directorul editurii, și Dmitri 
Evdokimov, redactor-șef, președin
tele secției A.P.S.R. din editură.

La adunări au luat cuvîntul, de 
asemenea, membri ai ambasadei țării 
noastre in U.R.S.S.

SI il m B H L

agențiile de presă transmit:

De la periferia sudi
că a orașului Cairo se 
zărește, printre plan
tațiile de curmali ce 
însoțesc malurile Ni
lului, silueta unui 
mare centru indus
trial. Este Heluanul, 
inima industriei grele 
egiptene. Combinatul 
siderurgic și alte în
treprinderi tinere ridi
cate aici în ultimii ani 
joacă un rol de frunte 
în dezvoltarea poten
țialului economic al 
Republicii Arabe Egipt.

La Heluan s-au pus 
bazele unei rodnice 
cooperări in producție 
intre Egipt și Româ
nia. Ca moment de 
început s-a inserts a- 
chiziționarea unor lo
comotive românești de 
către combinatul side
rurgic, urmând apoi 
crearea liniei de a- 
samblare a tractoa
relor „U-650", la în
treprinderea „El Nasr 
Automotive Manufac
turing Co" — inau
gurată cu prilejul vi
zitei in Egipt a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, eveniment 
care a marcat un mo
ment de cea mai mare 
importanță in dezvol
tarea relațiilor de prie
tenie și colaborare 
româno - egiptene — 
fiind bine cunoscut fap- < 
tul că extinderea aces
tor raporturi cu po
porul egiptean, in ge
neral cu toate po
poarele arabe, formea
ză o constantă a poli
ticii externe românești.

■ De altfel, chiar zilele 
trecute a ieșit de pe 
porțile întreprinderii 
tractorul cu numărul 
7 500. Acest moment a 
pus o dată in plus 
in evidență aprecierea 
deosebită de care se 
bucură tractoarele re
alizate in cooperare cu 
uzinele din Brașov, 
rolul lor important in 
dezvoltarea economică

însemnări 
de călătorie

a R.A.E. Tractoare
le „U-650" pot fi 
intîlnite azi, lucrind 
cu mare randament, 
pe ogoarele din valea 
Nilului, in întreprin
deri industriale, ca și 
pe șantierele din zona 
Canalului Suez. Între
prinderea de tractoare 
de la Heluan vine să 
întregească ■ imaginea 
unei fructuoase co
laborări pe diverse alte 
planuri, care s-a con
cretizat in realizarea 
in comun a marii uzi
ne de produse sodice 
de la El Mex (Ale
xandria), a complexu
lui de extragere și 
preparare a . fosfaților 
de la Hamrawein, în 
dezvoltarea continuă a 
schimburilor comer
ciale.

In cursul unei re
cente călătorii între
prinse in R.A. Egipt, 
numeroase personali

tăți ale vieții politice 
și economice ne-au 
vorbit in cele mai 
calde cuvinte despre 
țara noastră și despre 
dorința lor de a vedea 
extinzindu-se tot mai 
mult cooperarea egip- ■ 
teano-română. „Româ
nia — ne-a declarat 
dr. Mohammed Hafez 
Ghanem, . vicepremier 
— este o țară priete
nă, cu care promovăm 
o largă și fructuoasă 
colaborare. Această 
evoluție fericită are la 
bază înțelegerile reali
zate cu prilejul intil- 
nirilor dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat, 
care au deschis largi 
orizonturi conlucrării 
dintre țările noastre". 
Dr. Ghanem a subli
niat că Egiptul, va 
acorda și în viâtor toa
tă atenția adincirii și 
extinderii cooperării 
cu România. „Nutrim 
mult respect și stimă 
pentru România, pen
tru președintele ei — 
ne-a spus, la rîndul 
său, Mohammed Ha- 
mouda, președintele 
consiliului de admi
nistrație al ziarului 
„Al Goumhouria", De 
curind am vizitat țara 
dumneavoastră și am 
rămas impresionat de 
realizările ei. Sint 
convins că dezvoltarea 
economică a țărilor 
noastre creează un 
cadru propic.e pentru 
extinderea conlucrării 
româno-egiptene".

Nicolae N. LUPU

• întrevederi ale președintelui Anwar El Sadat la Washington
• O declarafie a purtătorului de cuvint al Foreign Office-ului

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Președintele Anwar El Sadat a avut, 
miercuri, la Washington, o întreve
dere cu ambasadorii 'unor țări arabe 
in Statele Unite, informează agen
ția M.E.N. Cu acest prilej, șeful sta
tului egiptean a făcut o prezentare 
a ultimelor evoluții din Orientul Mij
lociu. Agenția egipteană informează 
că Anwar El Sadat și-a informat, 
de asemenea, interlocutorii asupra re
zultatelor convorbirilor pe care le-a 
avut cu oficialitățile americane, in 
cursul actualei sale vizite in S.U.A.

Președintele Egiptului a primit, in 
aceeași zi, la reședința oficială ce i-a 
fost rezervată la Washington, o de
legație a liderilor populației de cu
loare din S.U.A., condusă de Parren 
Mitchell, membru al Camerei Repre
zentanților. Acesta a exprimat, în nu
mele delegației, profunda apreciere 
pentru inițiativa de pace a președin
telui Sadat și sprijinul deplin pen
tru politica Egiptului, precizează sursa 
citată.
. LONDRA 8 (Agerpres). — în aju
nul sosirii la Londra in vizită oficia
lă a președintelui Egiptului, Anwar 
El Sadat, purtătorul de cuvint al Fo
reign Office-ului a declarat, potrivit 
agenției France Presse, că, așa cum 
a procedat clar și cu alte prilejuri, 
Marea Britanie se pronunță împotri
va a tot ceea ce împiedică procesul 
de restabilire a păcii în Orientul Mij

lociu, inclusiv politica Israelului pri
vind implantările de așezări în teri
toriile arabe ocupate. Purtătorul de 
cuvint a precizat că- are în vedere 
toate implantările de așezări israelie- 
ne incepînd de la 5 iunie 1967, precum 
și orice nouă inițiativă de acest gen.

PHENIAN 8 (Agerpres). — Hasșan 
El Tohamy,. trimis special al pre
ședintelui Anwar El Sadat, yicepre- 
mier al guvernului egiptean, a sosit 
la Phenian. El va avea convorbiri cu 
conducătorii de stat ai R.P.D. Co
reene — informează agenția A.C.T.C.

BONN 8 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat publicației vest-ger- 
măhe „Bild Zeițung", Șhimoii Peres, 
președintele Partidului Israelian al 
Muncii (de opoziție), a declarat că, 
după opinia , sa, pînă la sfîrșitul aces
tui an Israelul va încheia acorduri 
de pace cu Egiptul și Iordania. El a 
precizat că există încă dificultăți în 
ce privește actualele negocieri cu 
Egiptul, dar că ele ar putea fi depă
șite.

Pe de altă parte, Shimon Peres a 
declarat că „Israelul nu poate accep
ta crearea unui nou stat arab inde- 
pendent, dominat de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, pe ma
lul'occidental al Iordanului", mențio- 
nind că este favorabil ideii creării 
unei „federații iordano-palestiniene".

întrevederi româno-ira- 
kîene. La BaSda<J se desfășoară 
lucrările celui de-al doilea Congres 
al Federației Generale a Tineretului 
din Irak, la care .participă și o de
legație a Uniunii Tineretului Comu-' 
nist din România. Delegația U.T.C. 
a fost primită de președintele Fede
rației Generale a Tineretului din 
Irak, Kerim Mahmoud Hussain, mi
nistrul tineretului. Au fost discutate 
aspecte a'le relațiilor dintre cele două 
organizații de tineret, exprimîndu-se 
dorința ca legăturile dintre tineretul 
român și tineretul irakian să se dez
volte. pe mai departe.

Vizita în R.D.G. a lui Lopo 
do Nascimento, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al M.P.L.A.- 
Partidul Muncii și prim-ministru al 
Republicii Populare Angola, s-a în
cheiat. în timpul vizitei a fost sem
nat un acord de colaborare între 
P.S.U.G. și M.P.L.A.-Partidul Muncii 
pe anii 1978—1979.

Activitatea electorală a 
P. C. din Danemarca. PaiW 
G.onquniș^’.dim-Danemarca f participă 
activ la campania în vederea alege
rilor regionale și comunale din mar
tie. sarcinile partidului în perioada 
pregătirii și desfășurării scrutinului 
fiind examinate la o recentă plenară 
a Comitetului Central. în acest an, 
partidul a prezentat 1 111 candidați 
în 119 comune și 14 regiuni ale țării, 
cu 50 la sută mai mult decît în ale
gerile precedente. După cum relevă 
ziarul „Land og Folk", aceasta de

monstrează întărirea partidului, creș
terea prestigiului său in rindul popu
lației.

Lege privind preîntîmpi- 
narea proliferării armelor 
nUCleare Senatul american a a- 
doptat un proiect de lege care insti
tuie reglementări mai ferme în do
meniul exporturilor americane de 
echipament și material nuclear. în 
scopul preîntimpinării proliferării ar
melor nucleare. Anul trecut. Camera 
Reprezentanților aprobase, la rindul 
său, proiectul de lege respectiv.

Comunicatul sovieto-aus- 
triaC Put>licat la încheierea vizitei 
cancelarului Austriei, Bruno Kreisky, 
în U.R.S.S., relevă că părțile își ex
primă hotărîrea de a acționa pentru 
transpunerea deplină in viață a Actu
lui final de la Helsinki și menționea
ză necesitatea consolidării destinderii 
politice prin destindere. militară. 
Părțile se pronunță pentru interzi
cerea pentru totdeauna a armei nu
cleare, precum și pentru măstiri 
rieîntîrziate'-' în vederea transpunerii 
î.n .viață a principiului nefolosirii 
forței in relațiile internaționale. 
Miercuri, cancelarul austriac a fost 
primit de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Numirea noului prim-mi
nistru kuweitian. Emirul Ku- 
weitului, șeicul Jaber Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah, a cerut miercuri 
prințului moștenitor, șeicul Saad 
Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah, să 
formeze noul guvern kuweitian, s-a 
anunțat în capitala țării. Fost mi
nistru al apărării și al afacerilor in
terne, șeicul Saad Al-Abdullah a fost 
desemnat prinț moștenitor la 31 ia
nuarie. Numirea sa în funcția de 
premier corespunde unei tradiții.

India dorește să-și îmbu
nătățească relațiile cu Pa
kistanul Pe baza principiilor ega
lității, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, a de
clarat la încheierea convorbirilor pe 
care le-a avut la Islamabad cu oficia
litățile pakistaneze, ministrul indian 
de externe, Atal Bihari Vajpayee — 
informează agenția Samachar.

în Uruguay există aproxima
tiv 5 000—7 000 de deținuți politici, 
ceea ce, ținind seama de numărul 
total al populației (2,7 milioane), re
prezintă un record pe plan mondial.

„Progress-1" și-a încheiat cu succes 
misiunea cosmica

MOSCOVA-8 (Ager
pres). — Agenția 
T.A.S.S. transmite că, 
la o comandă de pe 
Pămint, nava cosmică 
de transport „Pro
gress—1" a fost re- 
orientată în spațiu, 
potrivit programului. 
Apoi au fost pornite 
motoarele. care au 
plasat nava pe o 
traiectorie de coborîre. 
Vehiculul cosmic a 
pătruns în păturile 
dense ale atmosferei

terestre ' în zona sta
bilită deasupra Ocea
nului Pacific, s-a dez
integrat și și-a încetat 
existența.

După cum se știe, 
„Progress—1“ a fost 
plasat pe o orbită 
circumterestră la 20 
ianuarie 1978. După 
două zile nava s-a 
cuplat cu trenul spa
țial „Saliut—6“ — „So- 
iltz—27“ pentru care a 
adus materiale și com
bustibil. Timp de 15

zile ea a evoluat în 
cadrul complexului 
spațial pilotat, iar la 
6 februarie s-a des
prins de acesta, con- 
tinuîndu-și zborul în 
regim autonom.

Agenția T.A.S.S. 
apreciază că misiu
nea „Progress—1“ des
chide perspective largi 
pentru cucerirea in 
continuare a spațiului 
cosmic în interesul 
științei și al econo
miei naționale.

Suspendarea relațiilor diplomatice 
între Ciad și Libia

Contacte intre președinții Siriei și Libanului 
pentru aplqnarea incidentelor de la Beirut

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
declarat, miercuri, că se află în con
tact cu „autoritățile legitime libaneze 
reprezentate de președintele Elias 
Sarkis" pentru a pune capăt inciden
telor singeroase în care se confruntă, 
incepînd de marți, în regiunea Bei
rut, soldați libanezi și soldați ai for
țelor arâbe de menținere a păcii.

Șeful statului sirian, citat de agen
ția France Presse, a subliniat necesi
tatea de „a continua eforturile pen
tru reglementarea acestor incidente 
prin toate mijloacele posibile. Este 
ceea ce facem noi, în deplină coor
donare și înțelegere cu. autoritățile 
legitime libaneze reprezentate de 
președintele Elias Sarkis".

N’DJAMENA 8 (Agerpres). — Re
publica Ciad a hotărît să suspende 
relațiile diplomatice cu Jamahiria A- 
rabă Libiană Populară Socialistă, în
cepind de la 6 februarie, a anunțat 
Galmai Toussoubo’mi, secretar de stai? 
Ia Ministerul Afacerilor Externe, 
transmite agenția France Presse. A- 
ceastă decizie a guvernului ciadian 
— a spus el — a fost motivată de 
sprijinul pe care Libia îl acordă e- 
lementelor rebele care se opun re
gimului actual din Ciad.

TRIPOLI 8 (Agerpres). — După 
cum a anunțat agenția libiană de știri 
JANA, reluată de agențiile A.P. și 
France Presse, Moammer El Geddafi,

șeful statului Jamahiria Arabă Libia
nă Populară Socialistă, a transmis 
mesaje președinților El Hadj Omar 
Bongo (Gabon), președintele' în e- 
xercițiu al Organizației Unității A- 
fricane, Seyni Kountche (Niger), și 
Gnassingbe Eyadema (Togo), precum 
și secretarului general al O.U.A., 
William Eteki Mboumoua.

Arătind că Jamahiria Arabă Libia
nă Populară Socialistă a primit fa
vorabil toate încercările de mediere 
vizind .restabilirea de relații norma
le cu Ciadul. Moammer El Geddafi 
a calificat hotărîrea acestei țări ca 
surprinzătoare și neconformă cu 
normele internaționale.

Ofensivă a trupelor 
etiopiene în Ogaden
ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — 

într-o declarație reluată de agenția 
U.P.I., un purtător de cuvint etio
pian. Baalu Girma. a afirmat că for
țele militare etiopiene au lansat în 
ultimele zile o ofensivă generală îm
potriva forțelor somaleze în regiu
nea Ogaden și avansează cu rapi
ditate. El a arătat că nu constituie 
decît o problemă de timp ca forțe
le somaleze să fie scoase din Oga
den.

Totodată, purtătorul de cuvint gu
vernamental a subliniat’că forțele e- 
tiopiene se vor opri la frontiera din
tre cele două țări.

MOGADISCIO 8 (Agerpres). — în
tr-un comunicat difuzat la Mogadis
cio de Frontul de Eliberare a Soma
liei de Vest (F.L.S.O.) se afirmă că 
pozițiile deținute de forțele F.L.S.O. 
în zona munților Ahmar din estul E- 
tiopiei au fost puternic bombardate 
în cursul ultimelor zile de către for
țele aeriene și terestre etiopiene. Po
trivit comunicatului, reluat de agen
țiile Reuter și U.P.I., lupte grele au 
avut loc în zona orașelor Harowo și 
Kadar Aday, din provincia Hararge, 
situate pe ruta feroviară dintre ora
șul etiopian Dire Dawe și Djibouti.

Forțele F.L.S.O. — se spune in co
municat — au efectuat retrageri mi
nore, din motive pur tactice.

Un comunicat al agenției 
somaleze de presă

MOGADISCIO 8 (Agerpres). — A- 
genția somaleză de presă SONNA, re
luată de agențiile Reuter și U.P.I., 
informează că avioane militare etio
piene au întreprins raiduri aeriene 
împotriva orașelor Hargeisa și Ber
bera din nordul Somaliei. Agenția a- 
firmă că avioanele etiopiene de luptă 
au fost respinse de unitățile de apă
rare antiaeriană somaleze.

★
MOGADISCIO 8 (Agerpres). — Șe

ful statului somalez, Mohamed Siad 
Barre, a prim.it delegația Organiza
ției Unității Africane însărcinată cu 
o misiune de mediere în conflictul 
dintre Somalia și Etiopia, sosită 
marți la Mogadiscio, dupâ o vizită 
similară întreprinsă la Addis Abeba. 
Delegația O.U.A. este condusă de 
Joseph Garba, comisar federal pen
tru afacerile externe al Nigeriei.

• „ANNA KARENI
NA"... MUSICAL, lie
brill roman al lui Tolstoi va 
constitui pretextul unui musical 
turnat in coproducție d.e cineaș
tii francezi și cei sovietici. Fil
mul își propune să redea intîm- 
plările unei echipe de actori și 
tehnicieni care realizează o e- 
cranizare a vieții eroinei tolsto- 
iene. Regia noului musical a- 
parține cunoscutului cineast 
francez Jhcques Demy, autorul 
cunoscutelor pelicule „Umbrele
le din Cherbourg" și „Domni
șoarele din Rochefort".

® UN NOU „MA- 
CHU PICCHU". Ascunsă 
vreme de patru veacuri .sub vă
lul verde și dens al vegetației 
luxuriante, cetatea descope
rită în 1975 în nord-estul Co

lumbiei de un grup de antropo
logi din această țară a Început 
să-și dezvăluie treptat. tainele, 
fiind considerată de specialiști la 
fel de importantă pentru știin- 
ță ca și vechea așezare Machu 
Picchu, .de pe teritoriul peruan. 
Așezarea descoperită de antro
pologii columbieni ocupă in to
tal un teritoriu de circa doi ki
lometri pătrați, fiind constituită 
dintr-un ansamblu de 200 terase 
ce se inșiră la diverse niveluri 
in lungul pantei unui munte. 
Terasele sint legate între ele pe 
vertical și orizontal printr-o 
rețea de alei și scări, a că
ror lungime totalizează apro
ximativ nouă kilometri. Un vast 
sistem de canale și rigole a fost 
astfel conceput incit să evite atit 
inundarea așezării, cît și feno
menul de eroziune in masivul 
montan pe care a fost construit 
acest adevărat oraș din perioada 
precolumbiană.

• „PREMIERĂ" MI
NISTERIALĂ. In curind- 
S.U.A. vor dispune, pentru pri
ma dată in istoria lor, de un 
Minister al învățămîntului, care, 
potrivit Mesajului cu privire la 
Starea Uniunii prezentat recent 
de președintele Carter, urmea
ză a se desprinde de fostul Mi
nister al Sănătății, Asistenței So
ciale și Educației, întrucit aces
ta:' nu se mai putea ocupa în 
mod satisfăcător de atribuțiile 
multiple — și disparate — care 
îi reveneau. Ca urmare a scin
dării acestui „minister mamut", 
cum îl denumește presa ameri
cană, se consideră că proble
mele învățămîntului. și educației 
vor putea fi mai bine urmărite 
Ia nivel federal.

• APARAT MEDICAL 
MULTIFUNCTIONAL. In-

treprinderea experimentală pen
tru tehnică medicală din Lodz 
(Polonia) a început să producă 
așa-numite polifiziografe, apa
rate care slujesc la înregistrarea 
proceselor elementare biologice 
și fizicochimice care se produc 
în organismele vii. Compus din 
zece elemente, acest aparat 
complex permite să se efectue
ze simultan mai multe exame
ne : electrocardiograma, presiu
nea sanguină maximală, mini
mală, medie, contracțiile mus
culare, respirația, pulsul etc. 
Rezultatele examenelor pot fi 
transmise unui computer în ve
derea stabilirii tratamentului.

® PETROLUL AN- 
TARCTIDEI. Geologii apre

ciază că rezervele de țiței exis
tente în Antarctida se ridică la 
10 miliarde barili (1 baril=163.5 
litri). Cu toate acestea, extrac
ția și prelucrarea petrolului, ca 
și a altor minerale utile desco
perite pe cel de-al șaselea con
tinent, ar. putea provoca un de
zechilibru ecologic în această 
zonă a lumii — apreciază oa
menii de știință. Or, este știut 
că de milioane de ani Antarcti
da exercită un rol de regulator 
al climei pe planeta noastră.

• UN MUZEU AL 
PREISTORIEI OMENIRII. 
Cu ocazia împlinirii a 5 ani de 
la moartea antropologului Louis 
Leakey, care s-a remarcat prin

descoperirile făcute în valea 
Olduvai din Kenya, în capitala 
acestei țări, Nairobi, a fost inau
gurată o impunătoare clădire 
destinată să adăpostească un 
mare muzeu al preistoriei ome
nirii. Muzeul va fi loc de întil- 
nire a specialiștilor din întrea
ga lume — istorici, antropologi, 
paleontologi, geologi, ecologi.

• LAS VEGAS SE 
SCUFUNDĂ? După cum 
anunță agenția Associated Press, 
geologii au stabilit că în ulti
mele două decenii orașul jocu
rilor de noroc. Las Vegas, din 
statul american Nevada, a „co- 
borît" cu peste 10 centimetri. 
Fenomenul este mai accentuat 
in partea de nord a orașului, 
unde se află numeroase hoteluri 
și cazinouri. Deși pînă acum nu

■
există o primejdie iminentă de 
prăbușire a clădirilor, ea ar pu
tea interveni dacă procesul va 
continua in ritmul de pînă acum. 
Cauza „scufundării" constă in 
faptul că, de-a lungul vremii, 
apa de sub oraș a fost extrasă 
atit pentru nevoile consumului 
urban, cit și pentru irigații și 
aprovizionarea diferitelor între
prinderi industriale. Astfel s-au 
format pungi goale care încep 
să cedeze la presiunea exercita
tă de greutatea mare a clădiri
lor de beton.

• SCRIERE CU NO
DURI? Ce fel de scriere a- 
veau incașii ? Istoricii nu au pu
tut răspunde încă la această în
trebare, deoarece nu au fost 
descoperite semne care să fie 
cîtuși de puțin similare scrierii

altor popoare vechi. în ultimul 
timp este tot mai mult luată în 
considerare — dar și viu con
troversată în rîndul specialiști
lor — ipoteza că incașii foloseau, 
pentru a înregistra evenimente, 
date statistice, cantități de bu
nuri, un șnur, așa-numitul „qui- 
pu“, pe care făceau noduri de 
forme, culori și mărimi diferite. 
Din păcate, clericii fanatici car 6 
i-au. insolit pe conchistadori au 
distrus, potrivit relatărilor din 
epocă, cea mai mare parte a 
acestor vestigii de preț ale unei 
civilizații înfloritoare. Descifra
rea celor păstrate — de la care 
ar fi de așteptat luminarea mul
tor taine încă impenetrabile ale 
istoriei incașe — presupune a- 
flarea de către oamenii de ști
ință a „cheii" acestei originale 
scrieri. în cazul că ipoteza lor 
este exactă... -
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