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în județele țării și în Capitală au loc
„DRUMUL

RECOLTELOR

BOGATECONSILIILOR POPULARE
In această perioadă, în toate județele țării și in municipiul Bucu

rești au loc conferințe ale deputațiloi consiliilor populare. La ele iau 
parte mii de aleși ai obștii, cei învestiți prin votul cetățenilor cu răs
punderea conducerii și administrării județelor, municipiilor, orașelor și 
comunelor țării, precum și numeroși invitați.

Conferințele județene și a Capitalei preced Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare, ce se va desfășura Ia București, între 
29 și 31 martie, și care va constitui un eveniment important în viața 
politică, economică și socială a

Prin întreaga lor desfășurare, con
ferințele consiliilor populare ilustrea
ză in mod elocvent rolul însemnat al 
organelor locale ale puterii de stat in 
înfăptuirea politicii partidului, in în
treaga operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Ele 
reprezintă, totodată,, o expresie grăi
toare a adincirii democrației noastre 
socialiste, a participării active, nemij
locite, a tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, la conducerea econo
miei, a vieții sociale, a întregii so
cietăți.

Intr-o atmosferă de lucru, de exi
gentă și responsabilitate civică, par- 
ticipanții analizează modul in care au 
.acționat consiliile populare, deputății, 
toți oamenii muncii pentru înfăp
tuirea hotârîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru realizarea prevede
rilor cincinalului și a programului 
suplimentar, pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială și edilitară a 
lor, a tuturor localităților 
Conferințele înscriu astfel pe 
de zi o problematică bogată, 
referă lă toate aspectele 
construcției socialiste în 
torial. Sînt dezbătute 
multiple de care depind 
ducere a județelor, municipiilor, ora
șelor și comunelor, autogospodărirea 
lor, modernizarea și înflorirea fiecă
rei localități, probleme ce țin de 
munca și viata oamenilor — de la 
cele vizînd creșterea producției in
dustriale și agricole, sporirea eficien
tei investițiilor, sistematizarea terito
riului și 
locuințe, 
fondului 
privind 
extindere a rețelei de servicii către 
populație, activitatea politico-educa- 
tivă. pregătirea forței de muncă, în- 
vătămintul. cultura și sănătatea pu
blică, perfecționarea activității consi
liilor populare, dezvoltarea democra
ției și participarea oamenilor muncii 
Ia conducerea întregii vieți econo- 
mico-sociale.

Atît în rapoartele care se prezin
tă. cît și în cadru! dezbaterilor, in 
plen și pe secțiuni, sînt subliniate re
zultatele deosebite obținute în reali
zarea sarcipilor de plan, in îndepli
nirea prevederilor cincinalului, în 
dezvoltarea economico-socială a ju
dețelor. în 
orașelor si 
progresului 
tionale. al .____ _____ _______
Toate aceste realizări sînt nemijlocit 
legate de munca însuflețită, creatoa
re, a oamenilor muncii români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți. care. în strînsă frăție și unitate 
își aduc contribuția la înfăptuirea 
politicii partidului, la înflorirea pa
triei comune, la ridicarea necontenită 
a nivelului de trai, material și spiri
tual. al întregului popor.

Participants relevă cu profundă 
satisfacție., in cuvîntul lor. că bilan-

patriei noastre.
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DE PORUMB

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Shimon Peres
președintele Partidului Muncii (M.A.P.A.I.) din Israel

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit, simbătă di
mineața. pe Shimon Peres, președin
tele Partidului Muncii (M.A.P.A.I.) 
din Israel, care face o vizită oficia
lă in tara noastră, la invitația C.C; 
a' P.C.R.

Oaspetele a mulțumit tovarășului

Nicolae Ceaușescu pentru întreve
derea acordată, pentru invitația de 
a vizita tara noastră și posibilita
tea de a cunoaște realizările Româ
niei contemporane.

în timpul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea și preocupările ce

lor două partide, la relațiile dintre 
România și Israel, precum și în le
gătură cu unele probleme actuale ale 
•vieții internaționale, acordîndu-se o 
atenție deosebită examinării evoluției 
situației din Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Singapore
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușes-u. 
a primit, sîmbătă, 11 martie, pe Jo-

seph Francis
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

Conceicao. care și-a și plenipotențiar al Republicii Sin
gapore în tara noastră.(Continuare in 
pagina a V-a).

județe- 
patriei. 
Ordinea 
care se 

majore ale 
profil teri- 
problemele 
buna con-

localităților, construcția de 
gospodărirea judicioasă a 

forestier și a apelor, la cele 
mai buna aprovizionare și

mai buna gospodărire a 
comunelor. în asigurarea 
general al economiei na- 
patriei noastre socialiste.

tul rodnic al primilor doi ani ai cin
cinalului. precum și obiectivele însu- 
fletitoare stabilite pentru anii urmă
tori reflectă cu pregnanță justețea și 
realismul politicii partidului nostru 
comunist de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării, de dezvoltare economică 
armonioasă a tuturor județelor și lo
calităților. ceea ce asigură baza ma
terială pentru realizarea în fapt a e- 
galitătii depline în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, pentru manifestarea și 
afirmarea plenară a capacității lor 
creatoare în sfera producției de bu
nuri materiale, în toate sectoarele de 
activitate, posibilitatea de a benefi
cia din plin de tot ce se făurește în 
România socialistă, de efectele adin
cirii democrației noastre socialiste.

Conferințele dau o înaltă apreciere 
rolului determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea acestei politici, in în
treaga activitate de perfecționare 
continuă a organizării și conducerii 
societății noastre, în adîncirea demo
crației socialiste, în mobilizarea tu
turor forțelor, dinamizarea tuturor 
energiilor națiunii noastre în vede
rea înaintării mai rapide a Româ
niei pe calea progresului și civiliza
ției socialiste, t

în numele tuturor oamenilor mun
cii pe care îi reprezintă, deputății 
exprimă adeziunea lor deplină la po
litica internă și externă a partidului, 
voința de a-și consacra întreaga ener
gie înfăptuirii acestei politici, ce co
respunde intereselor și aspirațiilor 
fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste.

în conferințe sînt examinate, în 
spirit critic și autocritic, unele nea
junsuri manifestate în organizarea 
și conducerea producției industriale 
și agricole, în domeniul investițiilor, 
pe plan edilitar. în gospodărirea și 
conducerea localităților. în munca 
cultural-educativă, in soluționarea 
problemelor cetățenești, stabilindu-se 
măsuri concrete, operative, pentru 
lichidarea neîntîrziată a lipsu
rilor semnalate, pentru . îmbună
tățirea activității în toate sec
toarele, pentru realizarea exemplară 
a planului pe 1978, la toți indicato
rii, a obiectivelor stabilite pentru ur
mătorii ani ai cincinalului. în cursul 
dezbaterilor, se fac numeroase pro
puneri privind valorificarea supe
rioară a potențialului uman și ma
terial de care dispun județele tării, 
creșterea nivelului tehnic și calita
tiv ai producției, utilizarea intensivă 
a capacităților de producție, spori
rea substanțială a productivității 
muncii, gospodărirea optimă a ma
teriilor prime și , resurselor energe
tice, reducerea cheltuielilor mate
riale, asigurîndu-se pe această bază 
înfăptuirea programelor stabilite de 
partid pentru ridicarea neîntreruptă 
a bunăstării populației. Sint formu
late. de asemenea, propuneri cu pri
vire la perfecționarea stilului și me-

todelor de muncă ale consiliilor 
populare, pentru creșterea contribu
ției lor Ia soluționarea problemelor 
complexe pe care le ridică dezvolta
rea impetuoasă a județelor, a 
tuturor localităților țării, pe plan e- 
conomic, social-cultural și edilitar, 
pentru situarea întregii activități a 
organelor locale ale puterii de stat 
la nivelul cerințelor și exigențelor 
puse în fața lor de partid, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de actuala etapă de edi
ficare a socialismului in țara noas
tră. S-a subliniat necesitatea ca or
ganele locale ale puterii de stat, de
putății să folosească întreaga varie
tate a formelor organizatorice exis
tente spre a mobiliza milioanele de 
cetățeni intr-o vastă acțiune de 
masă pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice, pentru înflorirea tuturor 
localităților patriei.

Chibzuind asupra modalităților de 
soluționare eficientă a problemelor 
menite să transforme fiecare așezare 
intr-un centru economic și social în 
continuă dezvoltare, consiliile popu
lare, deputății se angajează să se 
sprijine in, activitatea lor pe masele 
largi de cetățeni, să se consulte per
manent cu acestea, să asigure parti
ciparea activă a oamenilor muncii 
la conducerea localităților, la dezba
terea tuturor problemelor; acesta 
constituind un factor primordial al 
adincirii democrației, al mersului 
înainte al societății noastre.

Dezbaterile prilejuiesc, în același 
timp, valoroase schimburi de expe
riență, pline de învățăminte pentru 
munca fiecărui consiliu popular, a 
tuturor deputatilor.

Conferințele adresează chemări 
către toți locuitorii județelor, cuprin- 
zind mobilizatoare îndemnuri pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan pe acest an, pe întregul cincinal.

în telegramele adresate Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, își găsesc o vi
brantă expresie dragostea și recu
noștința fierbinte a tuturor cetățeni
lor patriei, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, față de 
partid și secretarul său general, pen
tru înnoirile profunde petrecute în 
viața țării și a locuitorilor ei, încre
derea deplină în politica partidului, 
consacrată înfloririi și măreției 
României socialiste, bunăstării și fe
ricirii întregului popor.

Telegramele exprimă, totodată, an
gajamentul ferm al deputatilor. al 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, de a se situa ■ 
la înălțimea răspunderilor și înda
toririlor ce le revin, de a acționa 
cu energie și abnegație pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest, an și pe întregul cin
cinal, de a nu precupeți nici un efort 

. pentru a asigura dezvoltarea econo- 
mico-socialâ a tuturor județelor, a 
tuturor așezărilor patriei, de a-și 
consacra întreaga putere de muncă 
și creație progresului accelerat al e- 
conomiei naționale și sporirii avu
ției socialiste, ridicării bunăstării, 
materiale și spirituale, a poporului, 
înfățituirii programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
care deschide in fața națiunii per
spectiva luminoasă a edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munism.

1L CROIM
Sosirea în Capitală a tovarășului Santiago Carrillo

secretar general al Partidului Comunist din Spania

(Agerpres)

litic Executiv, 
P.C.R.. Ghizela 
Turcuș. adjuncti 
C.C. al P.C.R.

1NȘINE“ secretar al C.C. al 
Vass și Dumitru 
de șefi de secție laPAGINA A Ill-A

Zestrea edilitara a municipiului Timișoara se îmbogățește mereu cu noi construcții de locuințe

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, simbătă seara 
a sosit în Capitală tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania.

Pe aeroportul Otopeni. tovarășul 
Santiago Carrillo a fost întîmpinat de 
tovarășii Virgil Cazacu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po-

Succese ale metalurgiștilor O largă gamă de produse noi

O ceartă... frumoasă
Orzan Che. Ion este locuitor al comunei Movila 

Miresii din județul Brăila. Are 66 de ani, o casă 
plină cu de toate și o pensie cuviincioasă. E sănătos 
tun și-n toată viața lui n-a făcut nici o injecție. Dacă 
ar vrea, nimeni nu l-ar opri să stea, să privească la 
televizor, s-asculte ceva la radio, să spună povești 
cui s-ar uita la el. ori chiar să dea o raită pe la 
restaurant pentru vreo cinzeacă... vorbită. Numai că... 
L-am văzut intr-o dis-de-dimincață ciinoasă cărlnd 
mraniță pentru paturile calde ale răsadnițelor de la 

■ grădină. Noroiul trecea dincolo de butucii roților că
ruței, iar caii cu cozile innodate, ca să n-atingă zloata, 
trăgeau din răsputeri la hulubă și improșcau prin 
nări aburi precum cazonele sub presiune.

„Uite-așa a muncit toată iarna, îmi spune Paraschiv 
Antohie. președintele cooperativei agricole de producție

•.Drum nou» din comună. De dimineața pină seara 
a transportat gunoi și îngrășăminte chimice, materiale 
pentru solarii, a îndreptat aripi de ploaie... Avem o 
mulțime de astfel de ..pensionari» : Orzan} R. Constan
tin, 68 ani, Orzan R. Stan, 69 ani... Mai sint apoi alde 
Spifă. tot «pensionari» : Spiță Grigore, Spiță Gr. An
ton, Spiță Gr. Vasile, Spiță Gr. Ion... Virstele ?' Intre 
64 și 70 de ani. Ceea ce nu-i împiedică să muncească. 
•■Tovarășe președinte, noi muncim pentru ani de viață, 
poți să nici nu ne plătești. Noi Orzanti sintem in ceartă 
cu ăștia ai lui Spiță : care trăiește mai mult. Și cum 
drac’ să trăiești dacă nu muncești ? ! Noi dăm vieții 
o zi de muncă cinstită și ea ne dă o zi de sănătate»".

Și care-i „scorul” ?, îl întreb pe președinte. „Eu sint 
d-aicea și-i știu. Cred că in frunte sint Orzanii. unul 
d-ai lor a trăit pină la 102 ani. Da’ nici ai lui Spiță 
nu se lasă ; sint, undeva, in jur de nouăzeci”. Și ti
nerii ?, întreb din nou „Păi n-au ce face și continuă 
cearta începută de ăi bătrini. Notați-i la fruntașii in 
muncă pe Orzan A. Ionel, 19 ani. Orzan Gica. 19 ani, 
Orzan Milica, 22 ani... Apoi pe Spiță Gr. Ștefan, 22 ani, 
Spiță I. Tudor, 21 de ani. Spiță Z. Fior,ca, 17 ani, 
Spiță Che Elena, 19 ani...”.

Notam și prin minte-mi treceau certurile din satul 
de altădată, certuri pentru un prun din hotar, certuri 
pentru un gard din cătină, pentru un răzor mutat cu 
plugul, pentru o vacă scăpatî in lucerna celuilalt... 
Notam acum, in carnetul de reporter, cea mai fru
moasă... ceartă auzită in ultimul timp : cearta prin 
muncă, pentru ani de viață și de sănătate.

Mircea BUNEA
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Colectivele unităților 
industriei metalurgice 
din județele Hunedoa
ra și Alba au reali
zat de la începutul 
anului o producție su- 
jplimâhtară' în valoare 
de peste .16 milioane 
lei. La Combinatul si
derurgic Hunedoara,

de pildă, care deține 
cea mai mare, depășire 
de plan, întreaga can
titate de metal furni
zată peste prevederi o 
constituie oțelurile a- 
liate și înalt aliate. 
Colectivul întreprin
derii metalurgice Aiud 
a produs, peste preve-

deri, pentru unitățile 
din ramura siderurgi
că 185 tone oțel brut 
și aliat, 38 tone ma
șini, utilaje și piese 
forjate și matrița te,. 
mai mult de 100 tone 
piese turnate din fon
tă de oțel.

Tehnologii moderne,
mânești. Astfel, mine
ralierul de 55 000 tdw 
va avea o variantă cu 
o capacitate sporită, 
iar alte nave vor fi 
modernizate in conti
nuare prin reducerea 
suprastructurii și per
fecționarea aparaturii 
de navigație.

Specialiștii de aici au 
stabilit, de asemenea,

Specialiștii Institu
tului de cercetări și 
proiectări navale — 
ICEPRONAV au elabo
rat o serie de tehno
logii 
metode i 
proiectare 
ridicarea 
calitate și 
tivitate a 
ritime și

care au la bază 
moderne de 

ce urmăresc 
gradului de 
de competi- 
navelor ma- 
fluviale ro-

eficiente
norme îmbunătățite de 
croire a tablei utiliza
te la construcția corpu
lui navelor. Aplicînd 
prevederile albumelor 
de croire elaborate de 
ICEPRONAV, șantie
rele navale au ridicat 
la 88 la sută coeficien
tul de utilizare a ta-

în industria județelor , Turnu Severin, stația 
' ' ’ " ” - electrică de transfor

mare mobilă, de 250 
kVâ. protejată pentru 
funcționare în galerii 
și abataje carbonifere, 
mașina ■ de montat 
prefabricate din beton 
în galerii și abataje 
miniere, trei noi mărci 
de ciment, elemente 
de luminatoare pentru 
hale industriale din 
poliesteri armați cu 
fibră de sticlă — pro-

Mehedinți, Dolj și 
Gorj a intrat în pro
ducție un însemnat 
număr de produse noi 
și modernizate. Printre 
cele mai semnificative, 
se află vagonul de 
marfă pe patru osii cu 
capacitatea de 100 mc. 
pentru transportul pro
duselor sub formă de 
pulberi, realizat la în
treprinderea de va
goane din Drobeta-

duse la 
scurtată 
asimilare cu 1—5 
fată de grafice.

După cum rezultă 
din planurile tehnice 
ale ' . ’
din cele trei județe, 
nomenclatoarele de fa
bricație ale 
urmează 
gătească 
cu peste 
noi și 
prin reproiectare.

care a 
perioada

fost 
de 

luni

întreprinderilor

acestora 
să se îmbo- 
anul acesta 

500 produse 
modernizate

rCRONICA SAPTĂMlNII

IMfi

exemplare a emchalului

Tehnică modernă, calificare înaltă la întreprinderea de rulmenți din 
Alexandria

I

Ample măsurî 
organizatorice 
sprijinul realizării

Se pune chestiunea : 
de ce acest popor al 
nostru a dus. in marea 
lui majoritate, o viață 
grea, lipsită, de ce in 
decursul timpurilor 
s-a mulțumit cu atit 
de puțin, a răbdat atît 
de mult, trecind la 
răzmeriță numai cind 
ii ajungea cuțitul la 
os ? Fire plăcută, des
chisă, iubitoare de 
viată f ' 
pașnică, românul 
bucurat 
tuiască, 
pic de trai intre două 
bejenii, intre două 
tropiri. 
șească _  __
pentru el și numeroșii 
săi plozi, să îngroape 
în adăposturi puține 
merinde cit să nu 
moară de foame ori 
să-și tragă la munte 
oițele și vitele ce le 
avea ca s-o scoată la 
capăt pină la viitoarea 
urgie. Ținut aproape 
îngenuncheat de o bo
ierime cam de strînsu- 
ră, care avea aoetitul 
feudal al hărțuielii si 
prăzii, țăranul noslru 
a dob’ndit destul de 
greu ideea că e împi
lat, el își vedea rosu
rile statornicite „sub 
vreme". Nu i-a fost dat 
să-și așeze foarte mul
te și înalte temeiuri 
culturale, școli a avut

puține, pe măsura unor 
ingăduinți. și numai 
coconii cei mari luau 
calea universităților 
europenești, dar nici 
ei grămadă, ci doar 
putinței. fiindcă bu
chea nu era prea la 
preț in mijlocul tâlă- 
zuirilor nesfîrșite, și

tepta. A mai fost și 
religia care l-a indem-, 
nat să se resemneze, 
așa că pretenția lui de 
viată s-a dezvoltat 
foarte incet, și scopul 
revendicărilor 
de ci te va ori, 
juncție mereu 
torul național.

a pilpiit 
in con- 
cu fac- 
Aici da.

iubitoare
și țn general

să supravie- 
să ducă un

•o- 
să-și agoni- 
de-ale gurii

cădere, intru repararea 
unei nedreptăți isto
rice, iar acelea ale 
hranei, locuinței, apei 
curente. sau luminii e-
lectrice par de la sine 
înțelese pentru toți ce
tățenii " . /
chiar tîrguri, și chiar 
sate, ba chiar cătune

din orașe și

Pretenția de viață
Opinii de Paul EVERAC

poporul râminea cam 
neluminat. Această 
menghină istorică a 
lucrat multă vreme, și 
ea a fasonat o modes
tie și o mică, prea 
mică pretenție de via
ță. Mă bate gindul că 
omul acestei țări, alt
minteri roditoare, s-a 
mulțumit cu prea pu
țin. amîncat îndeobște 
frugal, uneori mize
rabil. despăgubindu-se 
oarecum la nunti, os
pețe. hramuri, adică 
la zile mari, și dacă 
uneori a văzut că nu 
poate răzbi de mulți
mea jefuitorilor s-a 
aplecat păminfului ..ca 
și iarba cimpului" și 
s-a consumat in a aș-

va- 
mai

stau

pentru țărișoara lui, 
omul nostru a fost 
instinctiv activ, și s-a 
zbătut, și s-a bătut, și 
și-a dat viața, iar dacă 
totuși s-a întors la 
vatra lui, această 
tră a rămas și pe 
departe modestă.

Cu. totul altfel
lucrurile astăzi, cind. 
datorită formării unei 
clase muncitoare și 
cuceririi puterii de că
tre ea. pretenția de 
viată a omului așa-zis 
simplu a crescut sim
țitor. ajungind aproa
pe de locul unde tre
buia să fie. Astăzi toți 
copiii de țărani, ca și 
toți copiii de munci
tori au vocația școlii, 
ba o au chiar cu pre-

sau înjghebări ome
nești izolate. Se mă- 
nîncă astăzi la o pro
porție fără precedent, 
toată lumea pare a 
considera absolut obli
gatoriu nu numai să 
aibă ce să îmbrace, dar 
chiar să se îmbrace 
elegant, cu unicate ori 
cu haine croite anu
me, foarte des cu con
fecții de o calitate 
mulțumitoare. Ches
tiunea mbbilei, a co- 
voarelor și a aparate
lor electrice este cu
rentă pentru marea 
majoritate a cetățeni
lor. Foarte mulți au 
televizoare și mașini 
de gătit, foarte mulți 
aragaze. destui au ma
șini, și așa mai depar-

te. Acest standard pare 
in genere firesc și mi
nimal, această preten
ție de viață s-a fixat 
la o cotă destul de 
înaltă, fără ca cineva 
să se mai gîndească să 
facă o raportare isto
rică și să vadă cît de 
puțin probabilă era a- 
cum două sute de ani, 
sau chiar mult mai a- • 
proape.

Dar dacă istoria și 
mai ales munca comu
nă au legitimat o ase
menea evoluție, nu-i 
mai puțin adevărat că ' 
sint și oameni care au 
pierdut măsura preten
ției de viață și care 
vor mereu s-o impingă, 
în ce-i privește, peste 
limite firești. Ei nu 
mai mănîncă. ei vor 
să intulece mai mult 
decît pot biologic, iau 
cită carne găsesc, iau 
tot ce li se pare că 
e rar. in cantităti exa
gerate. se reped ba la 
banane, ba la 
line, 
viața 
mai 
n-ar 
pleacă doldora, și 
ia’u și pe furiș, și 
deasa- in ei. și in 
mara lor. cu riscul de 
a li se strica acolo

măs- 
cu aerul că toată 
s-au hrănit nu- 
au ele, și asta 

fi nimic

(Continuare 
în pag. a IV-a)

dar 
mai 
in- 
că-

Săptămîna care se încheie a debu
tat, pe planul vieții politice interne, 
cu ședința de lucru a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, urmată de ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ambele prezidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — care au dezbătut pro
bleme de o deosebită importantă 
pentru înfăptuirea, în tot mai bune 
condiții, a politicii partidului, a hotă- 
rîrilor adoptate de Congresul al XI- 
lea și de Conferința Națională ale 
partidului.

In acest context larg au fost so
luționate unele probleme organizato
rice și de cadre, adoptindu-se un an
samblu de măsuri privind: alegerea 
unor hoi membri în Comitetul Po
litic Executiv și in Secretariatul C.C. 
al P.C.R.; repartizarea unui șir de 
cadre în diferite munci de înaltă 
răspundere in organe superioare de 
partid și de stat; modificări in com
ponenta guvernului, cît și a condu
cerii unor ministere. Toate aceste 
măsuri au fost determinate de nece
sitatea unei mai judicioase reparti
zări a forțelor de care dispunem, 
organizării in condiții tot mai bune 
a activității de conducere pe linie de 

. partid și de stat. întăririi unor sec
toare de bază din economia națională, 
creșterii rolului activității de pla
nificare și activității financiare în 
îndeplinirea programelor de dezvol
tare în ritm inalt a forțelor de pro
ducție.

Practica construcției socialiste din 
țara noastră a dovedit că. pe măsura 
creșterii rolului conducător al parti
dului in toate domeniile de activitate, 
dșvine o necesitate majoră ca in 
munca de conducere să se afle un 
număr tot mai mare de cadre cu o 
experiență multilaterală, care să cu
noască specificul atît al muncii de 
partid, cît și al muncii de stat. Toc
mai de aceea. partidul aplică cu 
consecventă principiul rotației pe
riodice a cadrelor, ceea ce si-a găsit 
o nouă expresie in recentele măsuri 
organizatorice și d.e cadre.

Prosperitatea 
economică — 

izvorul bunăstării
Lucrările Comitetului Politic Exe

cutiv au evidențiat faptul îmbucu
rător că obiectivele actualului cin
cinal se realizează cu succes : este 
concluzia pe care a pus-o in mod

pregnant în evidență analiza, pe 
bază de bilanț, a rezultatelor econo- 
mico-financiare înregistrate în anul 
1977. Ritmurile înalte pe care ne pro
punem să le atingem in acest an și in 
următorii ani impun colectivelor de 
muncă din economie o stăruință și 
mai mare in direcția 
perioare a mașinilor, 
instalațiilor, creșterii 
productivității muncii, 
substanțiale a cheltuielilor 
riale de producție, ; 
raționale a resurselor 
le — condiții hotărîtoare pentru 
sporirea rapidă a avuției 7 ", 
bunăstării intregu'ui popor. Tocmai 
avind în 
Comitetul 
dicat să se treacă neîntirziat la sta
bilirea. ca indicator principal de plan, 
a producției nete și a producției fizi
ce, să se pună un accent deosebit pe 
măsurile privind realizarea și depă
șirea beneficiilor planificate în fieca
re unitate e-onomică.

Viziunea globală complexă in care 
înțelege partidul nostru creșterea ni
velului 
o dată 
bleme 
biectul 
tetu'ui 
P.C.R.
{urilor 
care s 
ternică stabilitate, extinderea aplică
rii programului de reducere a duratei 
săptăminii de lucru, 
ferinta Națională a 
baterea și aprobarea 
privind asigurarea 
lăției, precum și a 
hotărîre a C.C. al P.C.R. privind re
zolvarea propunerilor, sesizărilor, re- 
clamatiilor și cererilor oamenilor 
muncii.

utilizării su- 
utilajelor și 
susținute a 

reducerii 
mate- 

gospodăririi 
materia-
tării, a

vedere aceste 
Politic Executiv

cerințe, 
a in-

i de trai al poporului s-a vădit 
i in plus prin multiplele pro- 

și măsuri care au format o- 
I dezbateri’or în cadrul Comi- 

Politid Executiv al C.C. al 
— analiza evoluției pre-

■ și tarifelor în anul trecut, 
s-au remarcat printr-o pu-

adoptat de Con- 
partidului, dez- 
proiectului Legii 
sănătății popu- 

proiectului de

Femeile o forță
remarcabilă

a societății noastreț
în săptămîna pe care o încheiem, 

poporul nostru a 
internațională a I 
remarcabil ce a 
adresat 
Ceaușescu 
Republica 
mai mull 
ceasta inalta cinstire de care se 
bucură femeile in societatea noastră, 
aprecierea deosebită dată rolului și 
contribuției or la progresul și pros
peritatea patriei.

„Ziua 
eveniment 

Mesajul 
Nicolae

sărbătorlt 
femeii", 
prilejuit 

tovarășul 
toate femeile din

de
către

Socialistă România. O dată 
și-au găsit expresie in a- 

inalta

loan ERHAN
Al CA.4PEANU

(Cuntuiuare in pag. a V-a)
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Arheologică
Pină acum, se știa că la Bivo

lari, județul Vîlcea, a existat un 
castru roman. Și se mai știa că 
în incinta casjrului s-au aflat și 
terme. Dar nu se cunoștea încă 
modul în care apele termelor 
erau evacuate. Răspunsul la a- 
ceastă întrebare a fost dat, zi
lele trecute, de... constructorii 
energeticieni ai salbei de hidro
centrale de pe Olt. Ei au dat, 
în aval de castru, peste un canal 
de scurgere bine conservat, rea
lizat din piatră și cărămizi. A- 
ceastă nouă descoperire, de mare 
valoare arheologică și documen
tară, constituie în prezent obiect 
de studiu al specialiștilor de 
muzeul județean.

la

i
l

„Cine se 
aseamănă...

I
i
!
!

I

...se adună" — grăiește o veche 
și înțeleaptă zicală din bătrihi. 
Aplicabilă lui Tiberiu Mircea 
Doloreanu, de 27 de ani, din 
Bocșa, și Adrianei Nastan, de 21 
de ani, din Brașov. El — căsăto
rit la Bocșa. Ea — căsătorită la 
Brașov. El — fără ocupație. Ea — 
idem. El — dornic de aventură. 
Ea — idem. Avlnd atîtea „potri
viri de caracter" au făcut rost 
(citește furt) de buletinele unor 
soți respectabili, după care au 
început să colinde prin stațiu
nile Poiana Brașov, Tușnad, So- 
vata... Nu să-și îngrijească să
nătatea. ci ca să sustragi tot ce 
le cădea sub mină. Pină deunăzi, 
cînd miliția din Buziaș a făcut 
ceea ce n-au făcut recepțlonerii 
nici unui hotel unde cei doi au 
poposit mai înainte. S-a uitat 

mai atent la buletinele prezen
tate, după care nu le-a mai dat 
drumul.

!
i
!
!
I

„Confuzia” 
si șifonierul » »

— Bună seara. Bucuroși de 
oaspeți '!

La întrebarea subofițerilor de 
la postul de miliție Snagov, Du
mitrei Dinu, gazda, i-a pierit 
glasul. A bolborosit ceva, fără 
noimă.

— Unde-i tînăra care a intrat 
aici mai devreme ?

Dezmeticindu-se, gazda a 
puns sigură pe ea :

— Care tînără ? Cred că 
confuzie. Poftiți înăuntru, 
că nu este nimeni aici ?

— Este că... este ! — a 
puns unul dintre

ras-
e o 
Este

I

I

I
I
! 
I

I
i
I
I
I

I

I

răs- 
,___ __ J „nepoftita"
musafiri, care a deschis ușa șifo- . 
nierului. Acolo se afla ascunsă 
tînăra căreia D.D. încercase să-i 
întrerupă cursul normal al sar
cinii. Cum nu era la prima „o- 
perațle" de acest fel, D.D. a fost 
reținută pentru cercetări, iar 
tînăra a fost internată la mater
nitatea Polizu...

I

I
i

I
I
l
I I

I
I
I
I
I

I
I
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Cepul 
(nu ceapa!) 
din ghiveci

Colecția de „corpuri străine" 
descoperite prin borcanele de 
conserve s-a îmbogățit cu o pie
să nemaiîntilnită pînă acum. 
Pensionarul Grigore Dabija din 
Galați a descoperit intr-un bor
can de ghiveci dietetic un dop 
mare, un cep. Greu să pricepi 
cum a ajuns cepul cu pricina in 
borcan, fără să fi fost observat, 
cînd abia putea să încapă în el. 
Să reținem, totuși, că perfor
manța aparține întreprinderii de 
producere și industrializare a 
legumelor și fructelor din Tecuci 
Interesant ar fi de știut ce ar 
mai putea urma după o aseme
nea descoperire de ordin... die
tetic. Poate numai găsirea unui 
bun controlor tehnic 
Ceea ce, potrivit 
producției moderne, 
loc imposibil.

de calitate, 
exigențelor 
n-ar fi de-

!
Femeia

i
i

I

si nava»
După tradiție, fiecare navă nou 

lansată este botezată de o femele, 
care ii atribuie numele, in timp 
ce-i sparge de prova o sticlă de 
șampanie. La Șantierul naval 
din Constanța, cinstea aceasta 
revine, de obicei, uneia dintre 
cele mai harnice muncitoare, 
fruntașă intre constructorii de 
frunte ai navei respective. Șap
te din cele nouă nave de mare 
tonaj lansate pină acum au 
fost botezate de cele mai bune 
sudorițe și strungărițe. Pentru 
viitoarele lansări, șantierul are 
pregătită o adevărată rezervă 
„de nașe" din rîndul celor peste 
800 de fete și femei care lu
crează la navele ce vor lua, 
rind pe rind, drumul mărilor și 
zărilor lumii.

I Omenie

I
I

I

Cînd să achite biletele de tren 
în gara Aiud, pentru el și soția 
lui. Dumitru Pulac din Cimpia 
Turzii a înlemnit : mai ia banii 
de unde nu-s. A căutat portofe
lul prin toate buzunarele, dar 
portofelul cu bani și acte — ni
căieri. S-a împrumutat la un 
prieten de bani pentru călătorie 
și s-a întors acasă. N-a lipit gea
nă de geană. Iată însă că, în 
foarte scurt timp, pe adresa din 
Cimpia Turzii a sosit un aviz 
telefonic de la un cetățean pe 
nume Iuliu Ciobanu din Aiud. 
Omul îi anunța că fiul său gă
sise portofelul lîngă 
că văzînd adresa...

Omul de omenie 
dresa.

un pod și

a găsit a-
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Rubrică realizată
Popa PETRE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" i

Cum asigurați îmbinarea sarcinilor
curente cu cele de perspectivă?

rilor pentru înfăptuirea obiectivelor 
de viitor, accentuîndu-se, în chip 
firesc, asupra felului cum se achită 
comuniștii de sarcinile ce le-au fost 
încredințate ; punerea în centrul 
învățămîntului de partid a proble
melor de stringentă actualitate și, 
concomitent, de perspectivă ; bogate 
programe de manifestări cultural- 
educative, cuprinzînd conferințe, 
simpozioane, expuneri, spectacole ale 
brigăzilor artistice, menite să facă 
larg cunoscute — alături de nume
rele speciale ale gazetelor de pe

păcate, la fabrica de încălțăminte 
„Modern", la fabrica de confecții 
„Bega", unde planurile de muncă 
n-au reflectat întotdeauna atît ce
rințele imediate, cît și obiectivele de 
perspectivă.

— Un exemplu ?
— Să ne oprim, bunăoară, la un 

domeniu atit de important cum este 
cel al pregătirii cadrelor. Comitetul 
județean de partid Timiș, pe lîngă 
activitatea curentă de perfecționare a 
cadrelor existente, a întocmit un plan 
unic de perspectivă, pipă in 1939, cu

Noul spital județean din Slobozia

Tema abordată în cadrul convor
birilor noastre cu tovarășul Trifon 
Darie, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Timiș — cum îm
bină organele și organizațiile de 
partid, în lumina obiectivelor tra
sate de Conferința Națională. efor
tul pentru realizarea sarcinilor cu
rente cu preocuparea pentru obiec
tivele de perspectivă — a adus în 
cîmpul atenției, în chip firesc, un 
larg evantai de probleme.

— Spre a evita dispersarea, vă 
propunem să ne circumscriem doar 
la cîteva domenii 
și aspecte mai 
edificatoare pen
tru tema la care 
ne referim.

— De acord I 
V-aș sugera ca 
punct de pornire 
ceea ce preocupă 
în clipa de față, 
am spune, toate 
organizațiile de
partid din industria meleagurilor 
noastre : e vorba de transpu
nerea neîntîrziată în faptă a înal
tei exigențe formulate de secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
transforma cantitatea într-o nouă 
calitate. E un obiectiv stimulator, 
care trebuie însă realizat „din 
mers", accentuîndu-se, concomitent, 
eforturile pentru îndeplinirea inte
grală, mai ales fizic, a planului pe 
1978, precum și a angajamentelor 
suplimentare. Ca să aveți o imagine 
concludentă asupra semnificației și 
dimensiunilor acestor eforturi, men
ționez că anul acesta obținem o 
producție industrială echivalentă cu 
o dată și jumătate cît cea realizată 
în 1975. urmînd ca în 1980 ea să 
fie dublă față de ultimul an al cin
cinalului precedent.

Pornind de la adevărul esențial 
că orice activitate susținută, cu un 
țel bine definit, trebuie să aibă 
la bază o planificare temeinică, 
profund gindită și științific funda
mentată — adevăr confirmat șL de 
experiența acumulată de cele mai 
bune organizații de partid din ju
dețul nostru — comitetul județean 
de partid a îndrumat concret, la 
fața locului, prin membrii și activul 
său, organele și organizațiile de 
partid din întreprinderi să elaboreze 
planuri de muncă orientative pe în
tregul an, care să țină seama de 
ambele laturi ale activității — atit 
realizarea întocmai a sarcinilor pe 
1978, cît și pregătirea fcu grijă a 
condițiilor pentru obiectivele de am
ploare ale anilor ce vin.

Firește, aceste planuri sînt elabo
rate prin prisma specificului acțiuni
lor muncii de partid — atît pe 
plan organizatoric, cît și politico- 
educativ. Sînt înscrise în aceste 
planuri studii realizate cu sprijinul 
unor tovarăși din activul de partid 
pentru depistarea rezervelor interne 
ale producției ; analize cu privire la 
situația realizării ritmice a planului 
în diferite sectoare, ateliere, . .pre
cum ^i cu privire-la'stadiul pregăti-

rete, de emisiunile stațiilor de radio
amplificare — realizările și neimpli- 
nirile existente, forțele de care dis
pune fiecare colectiv spre a face 
față noilor sarcini cu care este con
fruntat în etapa actuală.

Să luăm, de pildă, o întreprindere 
cum este „Electrobaiiatul". Aici. îm
pletirea dintre sarcinile curente și 
cele de perspectivă este atît de com
plexă, încit a fost nevoie de un spri
jin mai puternic, mai substantial din 
partea comitetului județean. Au fost 
efectuate aici studii aprofundate, 
sugerînd soluții organizatorice și 
politico-educative adecvate, care s-au 
concretizat în planuri de muncă 
bine chibzuite, prevăzînd acțiuni 
susținute, îndeosebi pe linia formării 
a ceea ce numim „simțul noului", 
receptivitate la tot ce e înaintat. 
S-a reușit ca, simultan și fără nici 
o întrerupere, să se realizeze cu 
maximum de eficiență economică 
atît producția obișnuită a fabricii, 
cît și un nou produs, extrem de 
pretențios, faruri pentru tractoarele 
de 45 CP.

— Ne-ar interesa să aflăm în ce 
măsură au fost antrenate in reali
zarea acestei îmbinări a sarcinilor 
curente cu cele de perspectivă or
ganizațiile de partid în întregul lor, 
cum au fost implicați în aceasta 
toți membrii lor ?

— E o întrebare pe deplin justifi
cată, deoarece pe alocuri, trebuie 
s-o recunoaștem, se mai întîlnește 
o mentalitate, după părerea mea, 
greșită, dăunătoare, potrivit căreia 
de problemele de amploare, vizînd 
dezvoltarea întreprinderii pe largi 
perioade de timp, ar avea căderea 
să se ocupe numai birourile, comi
tetele de partid, b. rourile executive 
ale consiliilor oamenilor muncii, e- 
ventual alte cadre din corpul teh- 
nico-administnativ, în vreme ce 
marii mase a membrilor de partid, 
a celor -ce lucrează în diferitele sec
toare ale întreprinderii nu le-ar 
reveni decît sarcinile cotidiene sau 
rolul de simpli, executanți, Aseme
nea stări', de spiriț„.țnai .găsim, . din

prinzînd absolut toate sectoarele : 
economie, propagandă, cultură și, 
firește, munca de partid. Nu e vorba 
numai de latura cantitativă, adică de 
numărul cadrelor necesare, ci și de 
stabilirea concretă a oamenilor vizați 
a fi pregătiți și promovați, cu refe
rire precisă la calitățile lor profesio
nale, politice, morale, acordîndu-se 
o atenție specială muncitorilor din 
producție, femeilor, oamenilor muncii 
din rîndul naționalităților ce con
viețuiesc de veacuri. împreună cu 
românii, în județul Timiș...

— Ați amintit. în afară de calită
țile politice și profesionale, de cele 
morale. Cum se acționează cu o vi
ziune de perspectivă pentru forma
rea lor ?

— Opinia mea e că ar trebui să 
vorbim mai bine de călire. Expe
riența ne-a arătat că unii tova
răși, promovați în anumite funcții de 
răspundere fără a fi verificați în în
cercări mai grele, fără a fi supuși la 
„proba de foc" a rezolvării unor sar
cini cu un grad mai înalt de dificul
tate, fără a fi, deci, căliți, au luat 
lucrurile prea ușor, și-au imaginat că

pot să neg'ijeze sarcinile încredințate, 
că le pot trata cu comoditate, chiar 
cu superficialitate, ba și-au închipuit 
că pot să-și permită — de vreme ce 
au fost propulsați atît de lesne spre 
posturi de conducere — și anumite 
atitudini în flagrantă contradicție cu 
normele și principiile eticii noastre. 
De aceea, în planul nostru de per
spectivă — care a și devenit, cum 
s-ar spune, o sarcină curentă a or
ganelor si organizațiilor de partid — 
am prevăzut ca fiecare tovarăș, după 
ce ’a absolvit cursurile unei școli de 

partid si înainte 
de a fi promovat 
într-o funcție de 
răspundere, să fie 
trimis să mun
cească într-un loc 
care ridică pro
bleme mai com
plexe. dificile, 
pentru a veririca 
în ce mod izbu
tește să le re

zolve. cum se comportă, ce atitu
dine adoptă față de cei din jur. ce 
părere își formează oamenii muncii 
despre el etc. Firește. metoda e 
deocamdată numai în stadiu de ex
periment. dar sperăm să dea roade...

— Roade care, nădăjduim, se vor 
concretiza într-un spor de eficientă a 
muncii de partid și, printre altele, 
într-o și mai judicioasă îmbinare a 
preocupării pentru traducerea în via
ță a sarcinilor curente cu cea pentru 
înfăptuirea obiectivelor de perspec
tivă...

— Năzuința aceasta, neîndoielnic, o 
împărtășim și noi. Căci, la drept vor
bind, așa cum a subliniat în atîtea 
rinduri secretarul general al partidu
lui, așa cum ne-a demonstrat propria 
noastră experiență, de această armo
nioasă împletire depinde, în ultimă 
instanță, realizarea cu succes a mă
rețelor obiective stabilite de Progra
mul partidului.

Victor BÎREĂDEANU 
Cezar IOANA

„Teoria chibritului" 
care nu se aprinde

Alimentația și sezonul 
de primăvară

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ ifi

POPAS LA IZVOARELE

Izvoarele — stațiune 
de odihnă, vacanțe, 
turism și sporturi de 
iarnă din județul 
Maramureș — este 
deschisă tot timpul a- 
nului. . Poziția : la
poalele munților Gu- 
tin. pe un podiș cu 
pante line, acoperite de 
păduri de foioase, la 
32 km de Baia Mare. 
Climă subalpină-con- 
tinentală. cu veri răco
roase și ierni geroase.

'Altitudine 916 metri. 
Aer ozonat, indicat in 
tratarea unor boli ale 
sistemului nervos, ale 
aparatului locomotor 
și afecțiuni pulmonare. 
Datorită așezării, sta
țiunea Izvoarele oferă 
multiple posibilități de 
excursii pe poteci mar
cate sau pe drumuri 
forestiere în munții 
Gutin. în satele mara
mureșene de pe valea 
Marei, în orașele Baia

Mare și Sighetu Mar- 
matiei. Pantele din a- 
propierea vilelor, pre
cum și versantul nor
dic al vîrfului Igniș 
sînt' locuri propice pen
tru practicarea schiu
lui de către începători 
și avansați. Căi de ac
ces : autobuz din Baia 
Mare prin satele Firi- 
za și Valea Neagră.

în fotografie : ilus
trată din Izvoarele.

Eram, deunăzi, în 
biroul tovarășului Ce
zar Rădulescu, șef de 
producție la Fabrica de 
chibrituri din Bucu
rești. Am scos o țigară, 
iar o persoană foarte 
amabilă',' care' era cu 
noi în încăpere, a ve
nit repede cu o briche
tă — să ne servească 
cu foc.

— Nu, vă mulțu
mim, dar vă refuzăm 
— am zis noi — dacă 
sîntem la fabrica de 
chibrituri mai bine să 
folosim produsele 
dumneavoastră. Am 
scos din buzunar o cu
tie de chibrituri aproa
pe nouă și am început 
să frecăm bine bățul 
de dunga neagră așa 
cum trebuie. La al ze
celea băț. care nu lua 
foc. am rugat pe to
varășul Rădulescu 
(locțiitorul directoru
lui) să aprindă el chi
briturile. Tovarășul 
Rădulescu a ales de 
pe cutie A porțiune de 
dungă neagră, foarte 
curată, s-a înarmat cu 
bețele de chibrit care 
aveau gămăliile cele 
mai mari și a frecat cu 
bățul, dar n-a luat foc. 
A mai încercat o dată, 
de două ori, de trei, iar 
cînd au început să-i 
amorțească mîinile a 
bătut în retragere.

— Cutia aceasta a 
dv. — a zis dumnea
lui — face parte din- 
tr-un mare lot de cu
tii, între un milion si 
două milioane la nu
măr, care ne-a dat1 
atîta bătaie de cap în 
ultimul timp și ne-a 
umplut birourile de 
reclamații. A fost la 
noi și ne-a admones
tat chiar și Inspecția 
Generală de Stat, iar 
organele de speciali
tate ale ministerului 
nostru tutelar au fost 
alertate. Iată cum se 
petrec lucrurile cînd 
se produc aceste situa
ții neplăcute. Oamenii 
care se ocupă de în
cărcarea bețelor cu so
luția pe care o știți 
ar trebui să amestece 
continuu substanța a- 
ceea cleioasă. îneît res
pectiva soluție să ră- 
mînă mereu omogenă 
și. firește, capabilă, în 
contact cu dunga nea
gră de pe cutie, să ia 
foc. Dar oamenii noș
tri n-au fost atenți și 
n-au agitat soluția...

Pentru că tovarășul 
Rădulescu începuse să 
facă cu tot dinadin
sul teoria chibritului 
ne-am permis să-l in- 
trerupem și să-i pu
nem și noi cîteva în
trebări : Dacă oamenii 
dumneavoastră nu agi

tă uneori soluția cu 
pricina, de ce nu se 
agită în schimb mai 
mult conducerea între
prinderii din care , fa
ceți parte, șefii de e- 
chipă, maiștrii, •■contro
lul de calitate (ș,a.m.d,?. 
Cum își fac datoria 
aceste cadre cu răs
pundere. dacă pe sub 
ochii lor ies milioane 
de cutii de chibrituri 
fără gămălie ?

Tovarășul Rădulescu 
a mai ridicat, ce e 
drept, și o altă pro
blemă care se referă 
la gradul de vîscozi- 
tate al cleiului produs 
la fabrica de speciali
tate din Mărășești. dar 
cînd am amintit că si 
Fabrica de chibrituri 
din Brăila lucrează cu 
aceeași substanță și că 
lucrează bine, dum
nealui a bătut din nou 
în retragere.

Sperăm că tovarășul 
Rădulescu și celelalte 
cadre de control și 
conducere din fabrică 
să nu facă același lu
cru și în fața noilor 
obligații pe care le au, 
precizate de Inspecția 
Generală de Stat și de 
direcția de specialita
te din ministerul tu
telar.

Gh. GRAURE

-----------------  DE LA
Administrația asigurărilor de 

stat reamintește proprietarilor 
de clădiri (apartamente) și alte 
construcții, situate in raza orașe
lor și municipiilor, să plătească 
pină la 31 martie a.c. 50 la sută 
din primele de asigurare dato-

ADAS ------------------
rate pe anul 1978. După această 
dată se plătesc majorări de in- 
tîrziere. în situațiile în care 
primele de asigurare pe anul 
1978 se plătesc în întregime, pină 
la 15 martie a.c., se acordă o 
reducere de 5 la sută.

Alimentul cu care ne hrănim zil
nic face parte din factorii mediului 
ambiant cu cea mai puternică in
fluență asupra omului, iar alimenta
ția reprezintă procesul biologic fun
damental care furnizează organismu
lui energia și materialul necesar for
mării și înnoirii structurilor sale 
complexe. Iată de ce trebuie să stu
diem în permanentă și să evaluăm, 
pe vîrste și anotimpuri, modul de 
alimentație, practica dovedind că 
o alimentație rațională, cunmătată si 
echilibrată, asigură o bună dezvoltare 
fizică și intelectuală a organismului, 
ii snoreste capacitatea de muncă si 
gradul de rezistentă fată de îm
bolnăviri.

Satisfacerea completă a exigentelor 
cantitative (calorii) și a celor calita
tive, în raport cu principalele sub
stanțe alimentare (proteine, grăsimi, 
glucide, vitamine, elemente' mine
rale, oligoelemente) în funcție de 
starea fiziologică a organismului, de 
cheltuiala de energie, in cadrul ac
tivităților zilnice si de condițiile de 
mediu, asigură promovarea stării de 
sănătate a populației si constituie 
principiul de bază 
al alimentației 
raționale. Este un 
fapt de observa
ție curentă că 
cele mai multe din 
persoanele adulte 
ies din anotimpul
dc iarnă cu un surplus ponderal dc 
1—2 kg. Aceasta se datorește in pri
mul rind dezechilibrului creat intre 
aportul crescut de produse de origine 
animală și de alimente rafinate 
(făinoase, zahăr și derivate), care au 
o valoare calorică mare, efortul fizic 
fiind, de obicei, mai mic decît în alte 
anotimpuri.

Studiul obiceiurilor alimentare j la 
'noj în țară arata că. în timpul iernii 
în structura surselor alimentare 
există o tendință marcată spre con
sumul de alimente de origine ani
mală, care determină un aport ridi
cat de proteine și mai ales de gră
simi, în detrimentul glucidelor com
plexe. provenite in special din legu
me și fructe. Așa se face că fată de 
necesarul real de proteine animale, 
situat intre 0,5—0,8 g/kg corp. în 
anotimpul de iarnă și uneori și de 
primăvară, cantitățile consumate de
pășesc cu mult aceste niveluri. Acest 
dezechilibru, in diferitele categorii de 
alimente, antrenează automat caren
țe in vitaminele, substanțele mine
rale și oligoelementele pe care le 
conțin.

îmbunătățirea generală a standar
dului de viață la noi în țară, ca ur
mare a creșterii veniturilor, a succe
selor obținute în toate domeniile 
economiei, incluzînd realizările din 
agricultură și industria alimentară, 
au permis ameliorarea evidentă a 
valorii biologice a stării de alimen
tație a populației.

Aprovizionarea pieței cu legume 
conservate prin frig, fructe, legume 
proaspete oferă posibilitatea res
pectării principiilor de bază ale 
alimentației raționale în tot cursul 
anului. Este bine de știut că le
gumele și fructele conservate prin 
frig își păstrează aproape integral 
valoarea nutritivă, oferind în acest 
fel posibilitatea acoperirii necesa
rului lor. chiar în lunile în care, da
torită condițiilor atmosferice specifice 
țării noastre, nu pot fi oferite în 
stare proaspătă.

Primăvara, anotimp instabil, cu 
variații mari ale factorilor meteoro
logici. în special de temperatură si 
umiditate, rămîne in continuare fa
vorabil menținerii unei incidente 
crescute a bolilor infectioase respira
torii. Organismul epuizat de solici
tările în acest sens ale sezonului de 
iarnă trebuie să reziste în continuare 
agresiunilor factorilor de mediu.

Capacitatea de apărare a organis
mului față de bolile infectioase poate 
fi crescută printr-o alimentație co
respunzătoare. Pentru realizarea unui 
bilanț echilibrat între ceea ce orga
nismul metabolizează și ceea ce el 
primește este necesar ca alimentația 
să cuprindă toate substanțele nutri
tive ce nu pot fi sintetizate de orga
nism, desigur, în anumite proporții 
unele față de altele. Organismul, in 
această perioadă, nu dispune de re
zerve pentru unele vitamine, ele
mente minerale, iar pentru proteine 
posibilitatea de tezaurizare este 
foarte mică.

în cazul unei alimentații care nu 
realizează un aport de cel puțin 11 
la sută proteine din valoarea calorică 
a rației globale, crește susceptibilita
tea la infecții și scade eficacitatea 
principalelor mijloace de apărare ce
lulare și umorale ale organismului. 
Acționînd pe aportul de proteine 
se poate diminua sau mări re
zistenta organismului. Această rela
ție își găsește aplicare atit în dome
niul medicinii preventive pentru 
micșorarea incidenței bolilor infecti

oase și mărirea 
eficacității vac
cinărilor. cît si 
în domeniul me
dicinii curative, 
grăbind vindeca
rea în bolile 'in
fectioase. De a-

semenea, vitaminele participă ne
mijlocit la mecanismele dc apărare 
ale organismului pe cale enzimatică.

Fată de această situație, este reco
mandabil ca alimentația de primă
vară să fie mai bogată in lapte și 
brinzeturi, ouă, citrice, legume și 
zarzavaturi timpurii.

în afară de valoarea sa biologică 
mare, laptele este, apreciat și pentru 
conținutul în vitamine. Se recomandă 
ca nevoile calorice zilnice să fie aco
perite în procent de 12—16 la sută 
prin lapte și derivate (minimum 
500 ml. lapte și 50 g. brînză).

Ouăle aduc proteine cu mare) va
loare nutritivă : au cel mai echili
brat conținut în aminoacizi. sînt de 
două ori mai bogate în thiaminoacizi 
decît proteinele din lapte si carne, 
constituie sursă importantă de vi
tamine.

Legumele și fructele, reprezentînd 
principala sursă de vitamine hidro- 
solubile, caroten (provitamina A) și 
elemente minerale (fier, cupru, zinc, 
mangan, cobalt, potasiu ș.a.). sub
stanțe pe care organismul le solicită 
sporit primăvara, vor acoperi 17—18 
la sută din valoarea calorică a ra
ției globale. Cercetările efectuate în 
diferite colectivități arată însă că 
tocmai această categorie de alimente 
este de multe ori neglijată. Legu
mele timpurii : ceapa și usturoiul 
verde, ridichile, salata verde, păpă
dia. urzicile, prazul, spanacul, ștevia 
si alte legume verzi nu trebuie să 
lipsească din hrana zilnică în sezonul 
de primăvară. Ceapa, usturoiul și alte 
legume care se consumă crude con
țin fitoncide. substanțe care pot opri 
dezvoltarea sau pot distruge unele 
microorganisme. Din usturoi s-a 
izolat antibioticul alicină. iar din 
ceapă s-a obtinut o substanță crista
lizată care în diluție de 1/40 000 
omoară bacilul difteric în cîteva se
cunde.

într-un cuvîrtt, alimentația ra
țională primăvara contribuie la 
creșterea capacității de muncă a or
ganismului și la scăderea incidenței 
bolilor infectioase in acest sezon.

Radu OZUN
Doctor în științe medicale 
Directorul Direcției asistenței 
medicale din Ministerul Sănătății

Tractorul 
transformat în 

mașina personala
— Ajutor, săriți oameni buni, mi-a furat 

tractorul I Puneți mîna pe el 1
...Oricît ar părea de neverosimil, faptul 

este autentic : in ziua de 16 octombrie 1977, 
de la ferma nr. 1 a I.A.S. Poarta Albă, ju
dețul Constanta, s-a furat un tractor. Abia 
coborîse tractoristul si. văzînd cheile lăsate 
în contact. Florin Marcu, muncitor sezo
nier la acea fermă, s-a urcat pe tractor și- 
dus a fost. Și nu s-a mulțumit cu o plim
bare pînă la capătul tarlalei și îndărăt (deși 
nu i se îngăduia nici atît) : timp de mai 
multe zile. Fl. M. s-a plimbat cu tractorul 
după pofta inimii prin toate satele din jur. 
S-a oprit din prea multele curse abia la 21 
octombrie — si atunci, de nevoie, fiindcă 
răsturnase tractorul în șanț...

Tocmai o luase la picior prin satul Moș
neni. încercînd să se îndepărteze cît mai 
mult de locul fantei, cînd. deodată, ce i-a 
fost să vadă în fața bufetului ? Un tractor, 
fără tractorist, dar cu motorul în funcțiune, 
într-o clipă. Marcu a și fost la volan. în 
timp ce tractoristul tocmai își făcea aoari- 
tia în pragul bufetului, cu țigările într-o 
mînă și cu stic’a cu vin în cealaltă...

— Aoleu, tractorul meu 1 Săriți, prindeți 
hotu’ !

Marcu dus a fost șl de astă dată. Credeți 
cumva că a fost ajuns din urmă, depistat, 
„tras pe dreapta" ? Nici vorbă de așa ceva.

Dimpotrivă, a demontat la o margine de 
drum plugul, ba chiar și tăblițele de înma
triculare — și să te ții plimbări ! Topraisar, 
Bărăgan, Constanța, comuna Mihail Kogăl- 
niceanu, apoi Urzlceni, Ploiești... A fost de
pistat abia în comuna Strejnic, județul 
Prahova. Aici, muncitorilor de la S.M.A. li 
s-au părut cam suspecte argumentele cu 
care venise, să le ceară motorină „cu îm
prumut"...

— Precizez — a declarat FI. Marcu. ajuns 
in sfîrșit unde se cuvenea — că eu am 
furat aceste două tractoare cu scooul de a 
mă plimba cu ele prin țară. Pe drum am 
mai luat și clienți ocazionali și astfel am 
mai scos bani de mîncare și băutură...

Pentru Isprăvile lui. Florin Marcu (domi
ciliat în comuna Todireni. jud. Botoșani) a 
fost condamnat — de către Judecătoria 
Constanta — la un an și șase luni închi
soare. Un semn de întrebare tot mai stăruie 
însă : cu ce „puteri miraculoase" o fi fost 
înzestrat, ce deseîntece o fi știut să zică 
Marcu. de s-a plimbat sute și sute de kilo
metri cu un tractor furat, fără să-l ooreas- 
că, să-l întrebe nimeni de unde vine și înco
tro se duce 1

Fabula cu un 
motan care n-a 

căzut în picioare
...Acolo, în căsuța lor din orașul de pe 

malul mării, își duceau traiul motanul M. 
și pisicuța A. Și într-o zi motanul, care toc

mai se întindea alene pe sofaua unde-și 
torcea după-amiezile, urzind planuri fel de 
fel, prinse a zice :

— Auzi. tu. pisicuto, ce zici, n-ar trebui 
să ne mai aranjăm și noi ? Să mai luăm 
cîte ceva prin casă...

îneîntată să-1 audă vorbind așa tocmai 
pe dumnealui, motanul, care, .fie spus, nu 
prea se dădea în vînt după treburi gospo
dărești, consoarta s-a lăsat cu bucurie con
vinsă. Și tot el i-a dat și soluția cum să 
facă rost de bani :

— Ar fi bine, dragă nevastă, să faci un 
împrumut la C.A.R., la tine la întreprin
dere. Eu între timp o să mă gîndesc și o 
să-ți spun și ce anume o să cumpărăm 
întii...

Zis și făcut ! N-a apus de multe ori soa
rele, că ea a și venit cu banii : 13 000, leu 
numărat. Și bucurie în casă, și Iar planuri... 
Dar — vai ! — a doua zi, întoreîndu-se de 
la serviciu, pisicuța a găsit casa pustie. 
Lipseau și motanul, și banii...

— Hm, și-a dres el glasul în instanță (că 
de voie, de nevoie, fabula a ajuns si aici), 
eu acasă nu ma întorc. Și banii, am moti
vele mele să cred că mi se cuvin mie. Și 
apoi, știe oricine, divorțul doar costă bani, 
nu ? Cum o să înaintez eu divorțul altfel ?!

A fost insă obligat să restituie banii 
luați. tn plus, s-a ales și cu o amendă (pe
nală). pentru învățătură de minte. De unde 
se vede că nici măcar un motan nu cade 
întotdeauna în picioare...

P.S. Din păcate, întîmplările din fabula 
noastră nu sînt Imaginare: ele s-au petrecut 
aevea și au format obiectul dosarului nu

mărul 2914/1977 al Judecătoriei Constanța. 
Dar fabula există, credem, și dincolo de 
datele dosarului. Mai sînt asemenea „mo
tani"...

Orfana cu părinți 
în viață...

să rămînă în creșterea și-n grija mea cu 
școala și cu educația. Asta cer...

N-avem de unde ști ce va fi fost în inimile 
de părinți ale celor care i-au dat viată Da
nielei. Dacă au cumva asemenea inimi. Dar 
judecind după pasajul din încheierea de șe
dință a instanței, în care s-a consemnat că 
„pîrîții avînd cuvintul pe rînd declară că 
sînt de acord cu acțiunea formulată de 
reclamantă și încredințarea minorei spre 
creștere și educare reclamantei", s-ar părea 
că fetita e orfană.

Deși părinții sînt în viață.
In fața instanței (Judecătoria sectorului 

4 din Capitală), o bătrînică îmbrăcată mo
dest, cu privirea îngreunată de tristețe și 
amărăciune. Se uită descumpănită spre 
completul de judecată, așteaptă parcă de 
undeva, din sală, un ajutor nevăzut. Ce pă
suri puteau s-o aducă, aici, într-o sală de 
judecată, pe această bunicuță apăsată de 
tristele ?

— Apăi, tovarășe judecător, așa cum am 
scris și în cerere, cum m-a învătat și pe 
mine cineva să fac... Fetita, situația ei, 
adică. E nepoțica mea. Stă cu mine, că eu 
am crescut-o...

— Dar părinții, n-are părinți ?
— Are, cum să n-aibă, maică. Are si 

mamă, și tată. Numai că n-au fost luați. au 
stat fără cununie, da’ cînd s-a născut Da
niela. în loc să se unească, a luat-o fie
care în altă parte. Cică și-au refăcut viata, 
cum zic ei. Și fie-mea s-a măritat cu alt 
bărbat și tatăl fetitei cu altă femeie. Dă 
copil, nici unu’ !... Așa, c-a rămas la mine, 
eu am crescut-o, că țin la ea tare mult, mi
titica.

— Și dumneata ce ceri instanței ?
— Păi, să mi-o dați mie cu acte, adică

Din caietul 
grefierului

„în ceea ce privește mașina, precizez că 
doresc ca aceasta să rămână la mine, intru- 
cit și soția reclamantă își păstrează concu
binul..."

(Din dosarul nr. 3256/1976. Judecătoria 
Caransebeș)

„Nu recunosc fapta pentru care sînt tri
mis in judecată. întrucît nu am avut inten
ția să-mi însușesc sculele pe care le-am 
dus acasă, ci doar să le pun la adăpost. Nu 
le-am arătat nici la poartă la ieșire și 
le-am băgat în hainele de lucru, dar aceasta 
ca să evit formalitățile greoaie..."

(Din dosarul nr. 2813/1977 Tribunalul 
municipal București)

Dinu POPESCU
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DE PORUMB ÎL CROIM NOI ÎNȘINE"
„Sporirea recoltei de cereale constituie obiectivul 

principal în perioada următoare, urmînd a se ajunge în 
1980 la o producție pe locuitor de circa 1000-1200 kg. 
O atenție deosebită trebuie să acordăm culturii porum
bului - pentru care avem condiții favorabile - luînd 
toate măsurile pentru asigurarea unor recolte mult mai 
mari decît pînă acum“.

NICOLAE CEAUȘEȘCU<______ ' ______ J

Cu apa vie
In ultimii cinci ani, producția de 

porumb boabe obținută de coopera
tiva agricolă „23 Februarie" din co
muna Borcea, județul Ialomița, a 
fost de 9 196 kg la hectar, pe o su
prafață irigată de peste 500 hec
tare. Cea mai mare recoltă, de 
peste 11 000 kg la hectar, a fost 
realizată în anul 1976, iar anul tre
cut — producția medie s-a ridicat 
la 9 600 kg la hectar. Experiența 
acestei cooperative demonstrează 
că, pe terenurile irigate, producția 
poate și trebuie să se situeze per
manent la un nivel ridicat. Cum 
anume au fost obținute recoltele 
amintite ? Au cuvîntul cadre de 
conducere din această unitate :

Constantin Nedclcu, președintele 
cooperativei agricole : „Practic, din 
anul 1973, cînd am introdus iriga
țiile. producțiile medii de porumb 
la hectar s-au dublat. Din expe
riența acestor ani ne-am convins 
că pentru a obține recolte mari 
esențialul este să respecți întocmai 
fiecare element al tehnologiei po
rumbului irigat. Această tehnologie 
o cunoaștem și stă la îndemîna tu
turor. Aplicarea ei corectă este însă 
o chestiune de conștiință, de răs
pundere a oamenilor. Pe această 
latură am pus noi accentul. Pe ca
litatea muncii oamenilor, pe pregă
tirea lor temeinică, pe organizarea 
superioară a muncii și controlul 
permanent al activității. Iar cînd

a irigațiilor, dar mai ales
se statornicesc ordinea și disciplina 
în respectarea tehnologiei stabilite, 
în executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor, putem spune că ne 
facem datoria, că îndeplinim cum 
se cuvine sarcina trasată de secre
tarul general al partidului nostru 
de a obține. în condiții de irigare, 
o producție mare și stabilă, indife
rent de condițiile climatice".

mii de plante la hectar, adminis
trăm cantități duble de îngrășămin
te chimice fată de cit dădeam îna
inte de' introducerea irigațiilor. 
Evident, și densitatea, și îngrășă- 
mintele pot influenta nivelul recol
tei numai dacă plantele primesc 
cantitatea de apă de care au ne
voie. Și nu' oricum, ci la timp și 
cit mai uniform cu putință, pentru

C.A;P. „23 FEâRtJAHI#'ebrtefeXHiAtO<«»-
TA:;* A obținui amil trecut SGCQ kg boabe 
la hectar • In anul 1978 î^ prbpune cel 
/B ■ vîfî®; ' 12 003 l<9 \ .

Vasile Marin, inginer șef : „Ho- 
tărîtoare este exploatarea științifi
că, la întreaga capacitate, a siste
mului de irigații, pentru a menține 
tot timpul rezerva de umiditate 
din sol. Tocmai în aceasta constă 
secretul producțiilor pe care le ob
ținem : nu ne zgîrcim la apă. Dar 
acesta este numai un aspect, desi
gur, esențial, pentru că tehnologia 
porumbului irigat cuprinde și alte 
reguli specifice. Bunăoară in func
ție de hibridul cultivat asigurăm 
densități cuprinse între 60 și 80 de

că altfel plantele se dezvoltă inegal, 
iar recolta nu crește corespunzător. 
Este și motivul pentru care, atît în 
cadrul cursurilor agrozootehnice, 
cit și în activitatea practică, de zi 
cu zi, urmărim pregătirea profesio
nală temeinică a motppompiștilor, 
udătorilor și a cooperatorilor. Cu 
toții s-au convins că o udare apli-. 
cată la timp și corect aduce un 
spor de recoltă de cel puțin 1 000 
kg la hectar. Desigur, aplicarea 
udărilor și executarea celorlalte 
lucrări prevăzute de tehnologia po-

a hărniciei
rumbului în cultura irigată impun 
o temeinică organizare a muncii, 
în acest scop, fiecăreia din cele 
trei ferme îi sînt repartizate cîte 8 
motopompe. șeful de fermă răs- 
punzînd de buna lor funcționare. 
De asemenea, fiecare cooperator 
are obligația să mute aripile de 
ploaie pe parcela pe care o lucrea
ză în acord global. In plus, in fie
care echipă sînt incluși cîte doi 
cooperatori, care. în schimburi de 
zi și noapte,, supraveghează cum se 
aplică udările. Nivelul producției 
și al retribuției este strîns legat de 
aplicarea întocmai a normei de 
udare. De asemenea, motopompișiii 
care lucrează în acord global sînt 
cuprinși in echipele de_ cooperatori, 
iar retribuția lor este legată direct 
de nivelul recoltei și de funcțio
narea neîntreruptă a agregatelor 
de pompare, de calitatea udărilor".

în încheiere, președintele coope
rativei a ținut să spună : „Răspun- 
zînd îndemnurilor adresate de 
secretarul general al partidului la 
Consfătuirea consacrată probleme
lor agriculturii, cooperatorii noștri 
s-au angajat să realizeze în acest 
an- cel puțin 12 tone de porumb 
boabe la hectar. Condiții tehnico- 
materiale avem, iar oamenii au 
prins gustul producțiilor mari, au 
dobindit o experiență valoroasă, pe 
care o vom dezvolta în continuare".

Nu! Rarul nu umple carul!
restul în timpul vegetației, odată 
cu prășitul mecanic. Folosim doze 
moderate : 136 kg de azot în sub
stanță activă la hectar. Experimen
tările făcute pe loturile demonstra
tive cu doze mai mari de îngrășă
minte chimice nu s-au soldat cu 
sporuri de producție care să aco
pere cheltuielile suplimentare.

Deci, pînă aici s-ar putea spune 
că nu-i nimic deosebit. Este vorba

ZONA A PQUA DE FERTILITATE

de „secrete", 
ci de pricepere

Calitatea muncii oamenilor 
sporește puterea pămîntului

Prin producția medie de peste 
12 000 kg porumb boabe la hectar 
realizată în ultimii 3 ani. coopera
tiva agricolă „Someșul" — Satu 
Mare se situează pe primul loc in 
tară în ce privește randamentul la 
această cultură pe terenuri neiri
gate. Chiar și anul trecut. în con
diții climatice mai puțin favorabile, 
cooperatorii din această unitate au 
realizat o producție medie de 10 336 
kg. ceea ce dovedește, o dată mai 
mult, că oamenii de aici au reușit 
să imprime recoltelor de porumb 
un nivel constant ridicat. Desigur, 
unii apreciază că această coopera
tivă dispune de 
terenuri aluvio
nare. fertile. 
Este adevărat, 
dar aceasta nu 
diminuează cp 
nimic merite
le cooperatori
lor. Pentru că și 
alte unități a- 
gricole au tere
nuri la fel de 
bune, dar re
colta nu atinge 
asemenea nive
luri.

Ce „secrete" se 
periența unității - dv. ? . îl . între
băm pe tovarășul Gheorghe Bogza, 
președintele cooperativei.

— Nu-i vorba de „secrete", ci de 
muncă de calitate, făcută cu pri
cepere. în funcție de condițiile 
noastre. La consfătuirea consacrată 
problemelor agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. referindu-se la 
cultura porumbului, arăta că de 
aproape 300 de ani de cînd se cul
tivă această plantă în România, 
anumite norme deveniseră cu tim
pul obișnuință, dar apoi au fost 
uitate sau ignorate. Una din aceste 
norme, pe care noi o respectăm 
întocmai, este fertilizarea terenuri
lor cu îngrășăminte naturale. Pot 
spune, chiar, că aplicăm un sistem 
de „îngrășare" fortată a pămîntu
lui. Se administrează, bineînțeles, 
si dozele de îngrășăminte chimice 
stabilite pe bază cartării agrochi- 
mice a solului. Dar îngrășămîntul 
de bază îl constituie 
grajd, 
puțin 
tivată 
pină 
putea 
adevărat 1 Dar nimic nu s-a făcut 
la întimplare ci pe baza unor ana
lize precise de laborator, care do
vedesc că de atîtea îngrășăminte 
organice au nevoie aceste terenuri 
pentru a putea obține, in acest re-

* Anul trecut a obținut 6300 kg ia hectar 
a® îșf Ițropiine peste- TOOtțkg.:.

Cooperativa agricolă Rapoltu 
Mare, județul Hunedoara, are o 
mare varietate de soluri : brun 
roșcat de pădure, brun podzolit 
rendzime. lăcoviști. soluri aluviale 
care se încadrează în categoria a 
IlI-a de fertilitate. Și pe aceste 
terenuri, prin aplicarea corectă a 
tehnologiilor se realizează recolte 
mari. Anul trecut, bunăoară, s-au 
obținut, în- medie la hectar. 6 300 
kg porumb boa
be. Despre ex
periența acu
mulată la cul
tura porumbu
lui ne vorbește 
tovarășul Cor
nel Tărăboancă, 
inginerul șef al 
cooperativei :

„Pentru a ob
ține randamente mari Ia hec
tar, acordăm atenția cuvenită 
tuturor lucrărilor prevăzute în 
tehnologie. Amplasarea porum
bului se face, în special, pe 
terenurile de luncă, unde cerealele 
păioase nu dau rezultate, deoarece 
in perioadele secetoase din lunile 
iuriie-iulie'' apare fenomenul- de 
siștăvire. însămînțăm în" decada a 
Il-a a lunii aprilie, cînd tempera
tura solului' âjunge la 9—10 grade 
și are o umiditate suficientă pen
tru răsărirea uniformă a plantelor. 
Odată cu semănatul, facem și erbi- 
cidatul pe rînd. O lucrare la fel de 
importantă de -care ținem seama 
este fertilizarea corectă cu îngră
șăminte chimice. Superfosfatul .îl 
administrăm la executarea arături
lor. iar azotul, diferențiat, jumătate 
din dozele stabilite la semănat și

de aplicarea diferențiată a unor 
elemente de tehnologie bine cunos
cute de toți specialiștii. Fără a 
subaprecia importanța fiecărui ele
ment luat separat, după părerea 
mea există totuși un factor care 
explică. în bună parte,, recoltele 
mari de porumb realizate de coo
perativa noastră.. Mă refer la .asi,? 
gurarea ,unei densități optimq țte 
plarite la hectar, factor adesea ne
glijat de unitățile-agricole vecine.- 
Această densitate o stabilim dife
rențiat. în funcție de hibridul cul
tivat și potențialul productiv al fie
cărei parcele de teren. încă de la 
semănat asigurăm. în medie, o den
sitate de peste 70 000 plante la 
hectar pentru hibrizii semitimpurii 
și 80 000 plante la hibrizii timpurii. 
La Consfătuirea de lucru consacra
tă problemelor agriculturii s-a ară

tat că în multe zone, chiar și acolo 
unde precipitațiile sînt abundente, 
densitatea plantelor de porumb 
este mică și. de aceea, se obțin 
recolte scăzute Indicația secreta 
rului general al partidului de a se 
realiza o densitate» superioară de 
plante la hectar are o mare va»oa- 
re. deoarece pe această cald Poate 
crește foarte mult recolta la hec
tar".

Merită subli
niat faptul că in 
această unitate 
s-a renunțat la 
cultivarea hi
brizilor tardivi 
si semitardivi. 
foarte produc
tivi. dar care nu 
ajungeau la ma
turitate in con

dițiile pedoclimatice locale. în 
cimpul experimental s-a dovedit că 
cele mai bune rezultate le dau 
hibrizii semitimpurii — HD-220 și 
HD-208 ; la primul s-a obținut o 
producție de peste 7 130 kg boabe 
la hectar. Experiența acestei uni
tăți agricole demonstrează astfel 
fcă. îh1 ^6nă? de dbhlp-nu' fuga după 
tiibrizji "rdzolva creș
terea. producției,, așa cum greșit 
procedează unele unități agricole, 
ci cultivarea acelor hibrizi care se 
pretează condițiilor locale, stabi- 
lmdu-se densitatea optimă de plan
te la hectar și aplicindu-se corect 
tehnologia stabilită. Cunoscînd bine 
aceste elemente, cooperatorii de 
aici s-au angajat să obțină in acest 
an peste 7 000 kg de porumb la 
hectar.

Cine seamănă devreme eîștigă mult...
la recoltare

gim de exploatare, o producție de 
peste un vagon de boabe la hectar. 
De altfel, intr-un sistem de orga
nizare și profilare a producției în 
care sectoarele de bază — vegetal 
si animal — se completează reci
proc. problema asigurării unor can
tități sporite de îngrășăminte natu
rale se rezolvă de la sine. în felul 
acesta, dispunem de multe îngră
șăminte și ne permitem să admi
nistrăm doze de 4—5 ori mai mari 
decît în alte părți. ,

în urma discuției cu cooperatori 
și specialiști de aici a rezultat și 
un alt element, care face notă dis

tinctă in an
samblul tehno
logiei porumbu
lui — si anume, 
întreținerea cul
turii. Este vor
ba de prășitul 
continuu — adi
că din primăva
ră și pină după 
formarea bobu
lui. De regulă, 
se fac 3—4 pra
șile mecanice, 
pînă eind talia 
plantelor nu 
mai permițe in- 

în lan ; ur- 
pe rind

1977 a realizat 10336

A.'Pentrui-acast an

13000 kg
desprind din ex-

gunoiul de 
care se aplică anual pe cei 

35 la sută din suprafața cui- 
cu porumb. în cantități de 
la 180 tone la hectar. S-ar 
crede că e foarte mult. E

trarea tractorului 
mează alte 5 prașile 
executate cu prășitorile trase de 
cai. completate cu 2—3 prașile ma
nuale, pe rind. pentru corectarea 
acțiunii erbicidelor. Și se procedea- 

■ză așa pentru că prășitul se con
sideră nu numai o lucrare de com
batere a buruien’lor. ci și de men
ținere a apei în sol, de aerisire 
permanentă a stratului arabii, ceea 
ce influențează mult recolta.

La toate acestea ar fi de adăugat 
faptul că mecanizatorii și coopera
torii au înțeles bine rostul discipli
nei ferme in executarea tuturor lu
crărilor la timp și potrivit cerințe
lor științei agrotehnice. La aceasta 
a contribuit și buna organizare a 
muncii : semănatul și prășitul me
canic sînt executate de aceiași me
canizatori — cei mai priceputi — 
care răspund de menținerea 
tătii plantelor.

Desigur, cantitățile mari 
grășăminte naturale ce se 
nistrează, numărul sporit de 
efectuate inseamnă cheltuieli 
muncă în plus. Cooperatorii de aici 
au înțeles bine că cea mai renta
bilă investiție este. în primul rînd. 
munca lor. calitatea lucrărilor efec
tuate. Ei s-au convins că orice 
efort de a lucra mai bine pă- 
mîntul este răsplătit prin sporuri 
mari de recoltă. Și cooperatorii de 
la „Someșul" tintesc spre mai 
mult : peste 13 000 kg porumb la 
hectar.

densi-

de in- 
admi- 

prașiie
Și

-O

11 «00 kg <

In ultimii ani. indiferent de con
dițiile climatice, cooperativa agri
colă din Topolovățu Mare, județul 
Timiș, a obținut peste 8 000 kg po
rumb boabe la hectar. Discuția cu 
tovarășul Ion Josu, președintele 
cooperativei, a conturat principalii 
factori care stau la baza acestor 
realizări :

— Rezultatele noastre, precum 
și ale altor cooperative agricole din 
județ Și din țară întăresc aprecie
rea făcută de . tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu la Consfătuirea de lucru 
consacrată problemelor agriculturii 
că recoltele mici nu pot fi puse in 
intregime pe seama condițiilor 
pedoclimatice, că esențial este felul 
in care se e- 
xecută lucrări
le agricole, es
te munca oa
menilor. Care 
sint argumente
le noastre ? Te
renurile coope
rativei sînt cu
prinse in zona a 
doua de fertili
tate. fără a fi 
amenajate pen
tru irigații. Mai 
mult, suprafața 
arabilă este for
mată din 700 ha
aluviuni. 800 ha lăcoviști și 750 
ha podzol. Deci, atît soluri fer
tile, cit,și foarte sărace. în ultimii 
patru ani, recolta medie de porumb 
boabe la hectar s-a situat la un 
nivel ridicat : 1974 — 8 100 kg ;
1975 — 8 338 kg ; 1976 — 8 551 kg ; 
1977 - 10 136 kg.

— Nu cumva cultivați cu porumb 
numai terenurile de luncă, cele 
mai fertile ?

— Ar fi imposibil. Asolamentul 
ne obligă să amplasăm porumbul, 
in mod egal, pe fiecare tip de sol. 
Diferă insă tehnologia pe , care o 
aplicăm. Pentru a infirma părerea 
vecinilor noștri — și anume că pe 
deal nu se pot obține recolte mori 
de porumb — in hotar cu terenu
rile cultivate cu porumb ale coo
perativelor agricole Petrovasela, 
Cralovăt. Recaș și I.A.S. Iosifalău, 
chiar in virf de deal am cultivat 
porumb pe o parcelă de 60 ha. Și 
aici am realizat 9 800 kg boabe ia 
hectar, aproape de trei ori mai 
mult decît unitățile vecine. S-a do
vedit că tehnologia aplicată și ca
litatea muncii oamenilor sînt factorii 
care duc la diferențe de recoltă.

— Ce anume faceți in plus față 
de unitățile vecine ?

— Ceea ce facem noi fac și alții 
Numai că noi acordăm cea mai 
mare atentie calității lucrărilor. 
A semăna defectuos, a nu er- 
bicida •. orect. a tăia plantele la 
prăsit si' * greșeli care nu mai pot 
fi îndreptate. As afirma că la noi 
s-a format o. opinie de masă in fa
voarea muncii de calitate.

— Concret, la cultura porumbu

lui. in ce constă calitatea muncii 
oamenilor ?.

— în condițiile cooperativei noas
tre înseamnă, in p/imul rind. să 
lucrezi bine pămintul. să faci ară
turi adinei de toamnă Ia 33—36 cm 
cu incorporarea tuturor resturilor 
vegetale, să nivelezi întreaga su
prafață. înseamnă, în al doilea 
rind, să respecți programul de 
fertilizare. Calitatea înseamnă, de 
asemenea, să știi ce hibrizi să 
cultivi, cum să execuți lucră
rile de întreținere. M-aș opri 
la un aspect mult discutat. Noi cul
tivăm numai doi hibrizi — HS 400 
și HS 415. Deși sint tardivi, noi am 
reușit să le scurtăm perioada de 

vegetație. De 
mai mulți ani, 
in faza de coa
cere lapte-ceară 
facem depănu- 
șarea știuleți- 
lor aflați pe 
coceni. In felul 
acesta, ei ajung 
la maturitate cu 
cel puțin 20 de 
zile mai repede 
și, in plus, indi
cii de calitate ai 
producției sînt 
superiori.' Me
toda aceasta in

trodusă de noi este acum aplicată 
de multe unități agricole din județ.

— Cu alte cuvinte, este vorba de 
o calitate nouă a muncii...

— Noi ne-am dat seama că expe
riența practică nu-i suficientă pen
tru a obține producții mari : trebuie 
să învățăm permanent pentru a ne 
îmbogăți cunoștințele, pentru a lu
cra mereu mai bine. Tocmai de 
aceea, toți cooperatorii noștri, ca și 
mecanizatorii care lucrează la noi 
sint cuprinși în formele invățămîn- 
tului agrozootehnic, unde accentul 
principal se pune pe însușirea și 
aplicarea corectă a tehnologiei. 
Mai mult chiar, cu ajutorul Facul
tății de agricultură din Timișoara, 
am organizat, time de trei ani. un 
lot experimental pe 100 de hectare, 
pentru a stabili. în condițiile fiecă
rui tip de sol. elementele teh
nologiei porumbului. Acum con
tinuăm cercetările bizuindu-ne oe 
forțele noastre. Urmărim să rea
lizăm o mai bună optimizare a 
factorilor de producție — densita
tea plantelor, cantitățile de îngră
șăminte aplicate. erbicidarea și 
menținerea rezervei de apă din sol 
— pentru a depăși în acest an 11 
tone de porumb boabe la hectar.

Si nu este un lucru imposibil 
chiar dacă terenurile cooperativei 
sint situate in zona a doua de fer
tilitate. Rezultatele obținute pină 
acum, dar mai ales preocuparea 
pentru transformarea calitativă a 
muncii oamenilor, pentru a pune 
in valoare noi posibilități de spo
rire a recoltei sînt o garanție că 
acest obiectiv va fi îndeplinit.

Posibilitatea de a spori randa
mentul la hectar este demonstrată, 
în mod deosebit, și de rezultatele 
acelor unități agricole care sînt si
tuate în zone cu terenuri mai să
race. între acestea se află și coo
perativa agricolă Bușita din comu
na Bălești, județul Gorj. în 1976, 
această unitate a realizat, in me
die. 6 300 kg de 
hectar, 
1977 —
5 400 kg 
renuri 
în, mare parte, 
pe verșanții dea
lurilor. Aceste 
producții sint 
mult superioare 
celor obținute 
de alte unități cooperatiste cu con
diții pedoclimatice asemănătoare. 
Bunăoară, alte două cooperati
ve agricole — Ceauru și Cornești 
din aceeași comună 7- au ob
ținut producții, ce nu au depășit 
2 700 kg de porumb la hectar. Ce 
factori au contribuit la creștet ca 
producției de porumb ? lată păre
rea cadrelor de conducere din coo
perativă :

Gheorghe Spineanu, președintele 
cooperativei : „Pe primul plan aș 
situa preocuparea pentru a lucra 
științific. în mod organizat, pe baza 
cunoașterii perfecte a potențialului 
productiv al fiecărei parcele, dar si 
a particularităților privind dezvol
tarea plantelor. Numai așa poate fi 
aplicată ca la „carte" tehnologia 
stabilită, numai așa pot fi evitate 
greșelile la fertilizare, la stabilirea 

^densității sau la erbicidare".

iar în 
peste 

pe te- 
situate.

porumb boabe la

Constantin Lărgeanu, inginerul 
șef al cooperativei : „Este greu de 
apreciat aportul fiecărui factor la 
sporirea recoltei. în condițiile, spe
cifice cooperativei noastre, punem 
un accent aparte pe creșterea po
tențialului productiv al pămîntului 
prin fertilizare, pe executarea la 
timp si de bună calitate a lucrări
lor de pregătire 4 terenului si de

un binecunoscut proverb, as putea 
spune că cine seamănă mai devre
me cîștigă mult... la recoltare. Toc
mai de aceea, procedează greșit 
'•aceia care, dintr-un motiv sau al
tul. întîrzie semănatul porumbului, 
prelungind această lucrare chiar 
pină in luna mai. Or. în asemenea 
situație, nu te poți aștepta la re
colte mari. Iată de ce este pre

țioasă indicația 
secretarului ge
neral al parti
dului ca orga
nele de specia
litate să stabi
lească pentru 
toate zonele a- 
gricole perioa
dele optime de 

însămînțare a porumbului și ca a- 
cestea să nu fie depășite in 
un caz. Din aceasta vom avea 
mai de cîștigat".

Experiența cooperatorilor din 
sita poate fi sintetizată în 
cuvinte : preocuparea pentru 
cutarea în limitele timpului optim 
a fiecărei lucrări si. îndeosebi, a 
semănatului. Se desprinde ideea că 
a smulge pămîntului roade cit mai 
bogate, chiar în condițiile unei fer
tilități mai scăzute a solului, este 
un lucru pe deplin posibil. Ince- 
pind cu anul 1978. cooperatorii din 
Bușita și-au propus să realizeze pe 
o suprafață de 100 hectare — de 
data aceasta în condiții de irigare 
și de mecanizare completă — o 
producție medie de 10 tone de po
rumb boabe la hectar.

$ trecut aAnul............. x.  ........ ........................ y ...............
.rșâi&at#W? kg M hectar. SSSKI an

f-:—y ișf propune 5600 kg .
întreținere a culturii. In fiecare an 
administrăm gunoi de graid pe 
circa 200 hectare, astfel incit fie
care hectar să fie fertilizat cu circa 
50—60 tone de ingrăsăminte natu
rale. la un interval de 4 ani. La 
arătura de toamnă se încorporează 
în sol și ingrășămintele fosfatice. 
iar azotul îl aplicăm diferențiat. : o 
parte din norma stabilită la semă
nat, iar restul cînd plantele ajung 
la o înălțipie de 15—20 cm. Vreau 
să insist asupra unei probleme sub
liniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu la consfătuire — si anu
me. la necesitatea însămîntării mai 
devreme a porumbului. Ne-am con
vins că in condițiile unității noas
tre. pentru a putea ajunge la ma
turitate. porumbul trebuie semănat 
cit mai de timpuriu, de obicei la 
începutul lunii aprilie. Parafrazind

nici 
nu-

Șu- 
cîteva 

exe-

Am prezentat rezultatele și experiența unor unități agricole fruntașe la cultura porumbului, uni
tăți situate în zone diferite de fertilitate. Practic, in fiecare |udeț există întreprinderi agricole de stat 
și cooperative agricole care au realizat recolte mari de porumb. Ele demonstrează convingător — așa 
cum s-a subliniat la Consfătuirea de lucru consacrată problemelor agriculturii — că nivelul producțiilor ob
ținute depinde nu atît de condițiile climatice, cit mal ales de munca oamenilor, de răspunderea cu care ei 
acționează pentru a aplica corect tehnologia stabilită, pentru a realiza lucrările la timp și la un nivel cali
tativ corespunzător, lată de ce, preocupîndu-se de însușirea acestor experiențe, organizațiile de partid, 
conducerile unităților agricole și specialiștii au datoria să acorde o atenție mai mare problemelor de or
din tehnologic și organizatoric. întăririi ordinii, disciplinei și răspunderii în muncă. Șl, mai presus de 
orice, trebuie să pună un accent deosebit pe transformarea calitativă a oamenilor, pe lărgirea orizontu
lui lor de pregătire și îmbogățirea cunoștințelor, astfel ca fiecare să muncească mereu mai bine, potrivit 
cerințelor agriculturii moderne, de mare randament. Obținerea de recolte mari presupune, totodată, ca 
specialiștii să asigure introducerea în producție a celor mai noi cuceriri ale științei agricole. Sint nu
mai citeva elemente desprinse din experiența unităților agricole fruntașe, care se cer să fie larg ge
neralizate. pentru ca în acest an toate unitățile agricole, Indiferent de condițiile pedoclimatice, să 
obțină recolte mari de porumb.

Pagină realizată de Aurel PAPAD1UC, Iosif POP, 
Lucian CIUBOTARII, Sabin IONESCU și Dumitru 
PRUNA
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Anotimp
/

Tc? ce se naște poartă semnul țării 
Pe fruntea cu sigilii de argint, 
In cehii cu fîntîni ale mirării 
Ca tînărul din Marathon pornind.

Tcî ce se naște e ființa pură 
Prin care ne chemăm din viitor 
Uimitul timp ce singur nu se-ndură 
Să ne întoarcă tot ce ni-e dator

Renaște crugul vremilor cu-acest 
lîșniri ce înfloresc de energii 
Și fruntea albă i-o vedem pe creste 
Veghind destinul noii Românii.

O frunt’e-n care anii se-nfrăfesc cu 
Nemuritorul nostru crez sublim : 
Ne poartă taima-n lume Ceaușescu 
Un anotimp de înfloriri sâ-i fim

!on BRAD

Eroi au fost

Cu inima revoluționară

eroi sînt încă

Comunismul ce vine
Cu certitudinea primăverii după stingerea iernii 
In această pace a sufletului, la el mă gindesc 
In această pace a inimii, cînt despre el 
Un cintec roșu ca tocul.

în această pace a sufletului, la el mă gîndesc ;
îi spun pe nume, din limba-mi maternă
Aleg cuvinte roșii ca focul, rostite cu inima toată ;
Căci ne-a-nvă|at cuvinte roșii ca focul pentru-a ne putea 

înțelege-ntre noi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tn limba revoluției, în limba luptei unite — 
Continua și implacabila limbă a luptei unite 
Ce-n copilăria mea își are obîrșia.
EI a adus timpul meu ; eu prin timp îl urmez —

bărbat ne-nfricat, 
Luptător al acestui pămînt, din țara aceasta 
In care limba maternă e munca, 
în care limba maternă e frăția-ntre oameni 
în care limba maternă o reprezintă libertatea

și independența,

On strălucit matematician
si astronom
7

Centenarul independenței 
României și apropiata ani
versare a șase decenii de la 
realizarea actului istoric de 
la 1 decembrie 1918, cînd 
s-a desăvîrșit unitatea sta
tului național român, au 
prilejuit istoricilor și editu
rilor redactarea și publica
rea unei bogate serii de lu
crări științifice, unele ri
guros documentare, altele 
cu caracter de populariza
re. Merită a fi relevate 
lucrările de acest ultim gen 
apărute în toate editurile 
noastre, începind cu Editura 
politică și sfîrșind cu Edi
tura „Ion Creangă". Dorim 
însă a aminti aici cîteva din 
lucrările de istorie popu
larizată, scoase sub egida 
Editurii militare. Un colec
tiv harnic, sprijinit de un 
consiliu competent și stă
ruitor în a pune în eviden
ță rolul deosebit pe care-1 
joacă istoria în educația ce
tățenească a tineretului, a 
selectat o serie de teme și 
a lucrat cu un număr mare 
de autori pentru a obține 
cărți emoționante, cu o 
mare putere de convingere.

O asemenea lucrare este 
cea intiitulată „Un erou bă
nățean al independenței, 
generalul Moise Groza", 
scrisă de doi autori miii-

să

seama că . anul 
anul aniversării 
la 1 decembrie

întregul popor român, ca 
poată scutura suzeranitatea 
sultanului, ca un penultim 
pas al scuturării oricărei 
poveri puse de orice stăpî- 
nire străină și de a pregăti 
unirea Transilvaniei cu 
România.

Ținînd 
1978 este 
Unirii de
1918, Editura militară a pus 
in mîna cititorilor incă de 
pe acum patru lucrări în
chinate războiului pentru 
desăvirșirea statului națio
nal român, 1916—1918, în
chinate unor eroi sau unor 
impresionante fapte de ar
me. De mult editurile noas-

dar mai 
are și re-

rol documentar, 
ales educativ, îl 
publicarea, cu o amplă pre
zentare scrisă de lt. col. Gh. 
Preda, a jurnalului rămas 
de la Constantin T. Stoika 
„însemnări din zilele de 
luptă". Și el era transilvă
nean de origine și repre
zintă participarea obștească 
a românilor la lupta și jert
fa pentru împlinirea idea
lului național. File de jur
nal scrise pe genunchi, in 
trepidarea marșurilor și in 
frămîntul bătăliilor în au
gust — octombrie 1916, cînd 
visul spre unitate părea a 
prinde viață și a luci în 
soare, jurnalul lui Stoika

însemnări de Dumitru ALMAȘ

tre erau datoare cu o bio- nu-i numai un valoros do- 
grafie, fie și de proporții 
reduse, căpitanului poet 
Nicolae Vulovici. O face 
acum Eugen Marinescu in 
lucrarea: „Cîntărețul lupte
lor și al biruințelor". Cel 
care și-a trăit parcă deplin 
conștient destinul eroic, cel 
care dorea... „O moarte os
tășeasca : / Un glonte-n 
floarea din chipiu / In lupte ...

ov»<x> w. mă'-izbească ■!> / Și-n fața-.. Patriei,, cu frumuseți nesfire
tari. It. col- Gheorghe Pre- morții,- neclintit, / Să stau -șite și nesecate bogății, aicj 

. ., „„ ... ..... - i moalea mi se părea iun
ideal împlinit. Era , ca și 
cum aș fi adormit intr-o 
grădină cu liniște, unde, 
cînd privighetorile cîntă ce
rul se deschide, vărsind lu
mina lui albastră 
de odihnă".

Tot luptelor și jertfelor 
din 1916—1918 sînt 
și cele șase povestiri din 
lucrarea „în numele patri
ei", alcătuită de colonel 
Constantin Ucrain. Eroii a- 
cestor povestiri sînt femei
le, luptătoare cu arma în 
mină ca Ecaterina Teodo- 
roiu, „eroina de la Jiu", 
sînt femeile care au luptat 
ca „ostași în halate albe" 
sau ca acele vrincene sau 
gorjene care au cutezat a 
se ridica împotriva ocupan- 
ților germani în perioada 
1916—1918 ; ■ ■
pre 
mei

da și maior LiviU Gfoza', cu : ca:stei de piatră, / Să cad 
un cuvînt înainte de istovi-' ca un stejar gîndind / La 
cui V. Netea. Deși modes
tă ca întindere, lucrarea cu
prinde mi numai biografia 
unuia dintre remarcabilii 
luptători pentru neatârna
rea României, relatează nu 
numai faptele de arme să- 
virșite de Moise Groza jn 
1877, ci cuprinde și atmos
fera vremii din întreg spa
țiul românesc în acei ani.

' Biografia generalului Groza 
este biografia unui prototip 
al colaborării și al partici
pării la război a românilor 
de dincolo de munți, din 
Imperiul austro-ungar, care 
trecind peste toate piedici
le și vicisitudinile, vin 
să-și ofere priceperea și 
viața pentru cucerirea in
dependenței. Este o ilustra
re concretă, grăitoare că la 

yl877 a fost un război dus de

păminteasca vatră", căpita
nul Vulovici merita, din 
toate punctele de vedere, a 
fi readus în conștiința tine
retului de azi și de mîine. 
O lucrare despre acest os
taș poet este nu numai o 
faptă de cultură, ci și o mo
dalitate concretă de educa
ție patriotică, prin prezen
tarea unor exemple vii, 
adînc grăitoare. Lucrarea e 
cu atit mai interesantă, în 
ciuda numărului redus de 
pagini, cu cit cuprinde și 
cea mai mare parte a ope
rei poetice a lui Vulovici, 
deplin integrată în viața 
lui de ostaș, de om de cul
tură din epoca antebelică și 
de erou jertfit pe cimpul 
de luptă, in marea bătălie 
pentru unitate și indepen
dență.

Socotim că același nobil

cument privind începutul 
războiului, nu numai o măr
turisire frustă, directa, sin-, 
ceră a sentimentelor și gîn- 
durilor într-un ceas hotă- 
ritor pentru țară și pentru 
soarta oricărui român, ci și 
o operă de aleasă poezie și 
de înțeleaptă împăcare cu 
tragedia jertfei pentru un 
mare ideal : „In pămîntul

în unde

dedicate

curajul 
pilot

pagini des- 
primei fe- 
ca Elena

. I, 
Stoenescu 
povestirea 
dar dramatica existență a 
Marincăi Zaharia, copila 
eroină din cumplitele zile 
ale rezistentei de la Mără- 
șești din iulie — august
1917. Și nu putem să nu a- 
mintim, în încheierea aces
tui șir de lucrări, antologia 
de texte „Românii toți 
s-adună...“, referitoare la 
un moment culminant al is
toriei noastre : Marea Adu
nare Națională și revolu
ționară din 1 decembrie
1918, la Alba Iulia. Alcătui
torul antologiei, Gh. Bul
găr, a însoțit-o de o sub
stanțială prefață în care 
arată caracterul științific și 
instructiv-educativ al unei 
astfel de lucrări, care cu
prinde texte mai puțin cu
noscute și unele chiar ine- ' 
dite. Lucrarea demonstrea
ză aceeași puternică reali
tate istorică, realitate care 
adesea, și nu din vina noas
tră, trebuie demonstrată 
mereu, cu noi și noi argu
mente. Adunate cu sîrguin- 
ță, textele cuprind citate 
din cronicari, din lucrările 
unor oameni de cultură, din 
discursurile și coresponden
ta oamenilor politici și a 
scriitorilor, precum și apre
cieri ale unor oameni de 
seamă pînă„în,B zilele poaș- 
tre. Asupra necesității pceș- 
tor lucrări riu-i nevoie să 
mai stăruim. Se cere, to
tuși, să spunem un cuvînt 
despre necesitatea de a 
pune astfel de lucrări ]a 
dispoziția tineretului și nu 
numai a lui. Ele se înca
drează și completează bine 
colecția „Biblioteca școla
rului", pe care o scoate una 
din editurile pentru tineret. 
Socotim că ele sint necesa
re și profesorului de isto
rie, celui de română și di
rigintelui. Tematica lor. sti
lul clar, accesibil, seriozi
tatea documentării științifi
ce le impun. Ar fi bine 
dacă editura, și mai ales cei 
ce se ocupă de difuzarea 
cărții, ar insista mai mult 
ca aceste lucrări să contri
buie la aprofundarea pre
gătirii culturale și a educa
ției patriotice a tineretului
și, repet, nu numai a luț^y

Caragiani. 
despre . scurta

în românește de Dim. Rachici
MIKLOS Lăszlo

Noua casa de cultura din Slatina
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Se împlinesc 100 de 
ani de la nașterea re
putatului matematici
an și astronom român 
Constantin Popovici, 
cunoscut atit in țară, 
cît și peste hotare 
prin cercetările sale în 
domeniile analizei .ma
tematice, astronomiei 
și mecanicii cerești, 
prin bogata sa activi
tate științifică in do
menii fundamentale 
ale matematicii și prin 
aplicații importante în 
astronomie. Constan
tin Popovici a fost 
foarte apreciat și pre
țuit în lumea științifi
că internațională, da
torită rezultatelor ob
ținute și pentru meto
dele ingenioase folosi
te în astronomie.

Născut la Iași, unde 
se pregătește pentru 
cariera universitară, 
și obține licența în 
matematică în anul 
1901, C. Popovici esite 
numit conferențiar la 
Universitatea din Iași, 
profesor agregat (1911) 
și profesor titular de 
astronomie (1915), de
venind astfel succeso
rul profesorului Necu- 
lai Culianu. în cursul 
îndelungatei sale acti
vități, profesorul P.o- 
povici a publicat me
morii și note științifi
ce cu rezultate remar
cabile în probleme de 
geometrie superioară, 
mecanica fluidelor, e- 
cuații diferențiale și 
cu derivate parțiale, 
ecuații funcționale, e- 
cuații integrale, ecua
ții integro-diferenți- 
ale. C. Popovici este 
citat in tratate de spe
cialitate consultate de 
Către astronomii și 
matematicienii din lu
mea întreagă. Realiză
rile profesorului Po
povici în activitatea 
sa in domeniul mate
maticii, intensă și con
tinuă, se explică tot
odată prin interesul și 
curiozitatea pe care le 
manifesta pentru pro
blemele noi și dificile, 

’ precum și pentru pro
blemele susceptibile 
de aplicație în meca
nică și astronomie.

O altă latură impor
tantă a activității sale 
constă în faptul că, 
prin străduințele și in
sistențele depuse de C. 
Popovici, în 1914 a

luat 
rul 
Iași, 
care 
rabil 
tuia .
Copou. Și tot 
a fost instalată 
luneta ecuatorială co
mandată de profesorul 
N. Culianu, precum și 
aparate de meteorolo
gie primite din partea 
Observatorului astro
nomic și meteorologic 
din București.

Care sint contribu
țiile mai de seamă ale 
matematicianului și 
astronomului C. Po-

ființă Observato- 
astronomic din 

el fiind și cel 
a ales locul favo- 
al plasării aces- 
pe _platoul de la 

atunci 
aici

100 de ani

povici la tezaurul ști
inței ? în studiul re
fracției astronomice 
savantul român a a- 
rătat că atmosfera este 
antrenată în mișcarea 
de rotație a pămîntu- 
lui. în altă lucrare, C. 
Popovici redă rezulta
tele studierii de către 
el a strălucirii cerului 
nocturn, arătind că 
oricît de mari ar fi 
distanțele la care se a- 
flă stelele, galaxii
le, sistemele de ga
laxii, totuși, de la ele 
primim radiații lumi
noase. EI a stabilit 
chiar o lege de des
creștere cu distanța 
a densității formațiilor 
cosmice incandescen
te și a arătat 
această cauză, 
cirea cerului 
nu poate fi 
(paradoxul _____
trie). în 1923, profeso
rul Popovici a publi
cat în „Bulletin Astro- 
nomique" din Paris, o 
lucrare care a trezit un 
mare interes în lumea 
științifică. Este vorba 
de mișcarea unei pla
nete în jurul Soarelui 
sub acțiunea combina
tă a atracției gravita
ționale și a presiunii 
de lumină, stabilind e- 
cuația traiectoriei pla
netei și determinînd o 
integrală primă care

că. din 
strălu- 

nocturn 
infinită 
fotome-

generalizează integra
la energiei. Pe baza 
acestor rezultate el 
continuă cercetarea și 
prezintă trei note la 
Academia de științe 
din Paris în anii 1939 
și în 1940, prin care 
aduce o contribuție o- 
riginală în problema 
cosmogonici sistemu
lui nostru planetar, 
stabilind' o majorantă 
a vîrstei lui, evaluată 
la 18 miliarde de se
cole, intervalul de 
timp care s-a scurs de 
la formarea ultimei 
planete, Mercur, din 
inelul de 'materie in
candescentă desprins 
din Soare, prin con
tractarea nebuloasei 
inițiale din care s-a 
format și Soarele. C. 
Popovici atrage însă 
atenția asupra faptului 
că la acea epocă ra
diația Soarelui a fost 
mult mai puternică. 
Acest rezultat a pro
dus senzație la vre
mea respectivă, iar în
tr-un articol apărut în 
ziarul francez „Le 
Temps", din 10 febru
arie 1940, C. Popovici 
este caracterizat in 
modul cel mai elogios 
ca un' „strălucit mate
matician".

La 1 noiembrie 1937, 
prof. C. Popovici este 
numit Ia catedra de 
specialitate a. Univer
sității din București și 
director al Observato
rului astronomic 
București. 
1936-1937 a 
ședințe al 
române de 
tică.

A încetat 
în anul 
materialist, 
și patriot, prof. C. Po
povici a fost ales, pen
tru meritele sale știin
țifice, membru de o- 
noare al 
Republicii 
România, 
nostru 
medalii și ordine, 
semn de prețuire și a- 
preciere a activității 
puse în slujba științei.

__ din 
în anii 
fost pre- 
Societății 
matema-

din viață
1956. Savant 

democrat

Academiei 
Socialiste 

iar statul 
i-a conferit 

în

Prof. dr. docent
Constantin
DRÎ.MBĂ
membru corespondent 
al Academiei
Republicii Socialiste 
România

DUMINICĂ, 12 MARTIE
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11,40 Bucuriile muzicii
12.30 “
13,00
13,05
15,15
15.30
17,00
17,50
18.40
19.00
19,20
19.40

20,40
22,05

De strajă patriei
Telex
Album duminical
Notes... de George Tărnea 
Povestea unui cintec. Premieră pe 
țară
Fotbal : F.C. Argeș — Steaua. Re
priza a Il-a. Transmisiune directă 
Film serial : „Linia 
din". Episodul 29 
Micul ecran pentru 
Telejurnal 
File de istorie 
Antena vă aparține.
zentat de județul Caraș-Severin 
Film artistic : ,,Macbeth". Premie
ră pe țară
Telejurnal • Sport

maritimă One-
cei mici

Spectacol pre-

10,00
11,45

PROGRAMUL 2
Concert educativ 
închiderea programului

PROGRAMUL 1
15,00 Turneu! Internațional 

„centura de aur". Transmisiune 
.' . directa . . ...

15,00 Tețex. Emisiune în limba maghiară 
19,00 „Cintarea României"
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20.20 Roman-folleton: „Familia Palliser". 

Episodul 4
21,10 Mai aveți o Întrebare ? Electroni

ca sub microscop
21,45 Sondorii. Clntece Interpretate 

corul petroliștilor din Moreni 
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

de

(Urmare din pag. I)
pe 
la 
și 

nu 
în

viată
cu marfă supraabun- 
să se mai strice că tot

16.30
17,05
17.20
17,35
18,05
18.30
19.20
19.30
19.50
20.15
20.50
21,10
21.15

PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului
Pentru căminul dv.
Melodii populare
Intîlnlre cu satira șl umorul 
Drumuri europene. Intîlniri...
In alb și negru : „Inki cel negru" 
1001 de seri
Telejurnal
Film serial pentru copil : Cuore
Parada șlagărelor
Actualitatea bucureșteană. 
Telex 
Seară de balet : „Fedra'

Pleacă unii cu maldăre de plini 
care au ajuns s-o dea la găini și 
porci. alții cară la băuturi ca 
cînd ar avea în fiecare zi hram, 
mai vorbesc de cită cafea se bea
neștire cu titlul că „stimulează" (ce 
naiba o fi stimulind nu știu) : rar 
birou, oficiu public sau casă parti
culară unde cafeaua să nu circule 
în torente.

Cunosc destul de puțini oameni 
care să nu creadă că li se datorează 
mult mai mult, a căror pretenție de 
viață să nu fie disproporționat de 
mare față de ceea ce au si de ceea 
ce produc. Pe ei nu prea îi intere
sează de 
mereu și 
din care 
țiale. Pe 
loc drămuirea : au electricitate, 
dau ' ’ ' „
lasă-le să ardă I apă ? să curgă ! au 
pe seamă materiale ? foarte bine, 
dă-le bătaie, tot sint ale, ..noastre" !

unde trebuie să izvorască, 
mereu, toate aceste bunuri, 
prelevează rații preferen- 
alții nu îi interesează de 

.1__1îi
drumul abundent 1 au gaze,

Lucrați la o monografie 
consacrată Iul G. Călines
cu. Ce imagine veți pro
pune pentru „portretul cri
ticului in tinerețe" ?

„Tinerețea" lui G. Căli
nescu (prelungită pină că
tre sfîrșitul deceniului al 
treilea) a fost, asemenea 
oricărei tinereți conștienti
zate, o vîrstă a căutării de 
sine. Autorului de viitoare 
mari sinteze critice si ro
mane monumentale i-a tre
buit, pentru a se auto- 
făuri, mai mult timp decît 
altor scriitori, și aceasta — 
dacă nu mă înșel — din 
două motive. Voia, pe de o 
parte, să se revele impu
nător de la început, iar pe 
de alta să se afirme simul
tan în mai multe domenii. 
Orgoliu ? Ambiție ? Orgo
liu și ambiție, fără îndo
ială, însă nu deșarte, nu 
meschine. Orgoliul căli- 
nescian juvenil, exprimat 
în voința de a debuta edi
torial înscriind o 
istoria literaturii, 
cred, conștiința 
unui act atît de 
în biografia

sale de după 1944

cu- 
de- 
de

fiile
atestă sforțarea sa de a in
troduce în studiile de isto
rie literară maxima rigoa
re științifică, și cum cele 
cîteva micromonografii edi
tate postum sint prezum
tive capitole din versiunea 
revăzută a Istoriei lite
raturii române, ele revelă 
sensul în care criticul a 
înțeles să-și refacă marea 
carte. A merge, așadar, pc 
urmele lui G. Călinescu in-

vechi. Cum ar putea să nu 
munte ? 

avut, fi- 
sale. și 
in operă, 

mai 
altor 

de 
pre-

aibă umbră un 
G. Călinescu șl-a 
rește, ciudățeniile 
ele se reflectă și
Acestea nu au fost 
mari însă decît ale 
mari personalități 
structură- omologă, 
cum. bunăoară. Ion Heliade 
Rădulescu sau N. Iorga, si 
in orice caz cu efecte de o 
rezonantă mai puțin am
plă. Indiferent însă de pon-

din Isto
rie privitor Ia filozofia 
blagiană a culturii. Căli
nescu reproșează. cum 
știm, autorului Spațiului 
mioritic insuficienta fun
damentare documentară a 
considerațiilor sale pe tema 
caracterului național româ
nesc. Eu cred că. lui, in 
schimb, ii lipsește lărgimea 
teoretică. Observațiile sale 
relevă cu ascuțime anumi
te particularități diferen-

în paragraful 
privitor Ia 

culturii, 
reproșează-, 

autorului 
! insuficienta

literaturi" este,.strălucite
dovada vie a puterii de 
creație a națiunii române, 
incit — scrie Călinescu. în 
încheierea prefeței — „e 
timpul de a striga cu mîn- 
drie împreună cu Miron 
Costin : Nasc și în Moldo
va oameni". Cu o aseme
nea viziune, pare sigur că 
G. Călinescu ar admite, 
azi. existenta unui „proto- 
cronism" românesc. O sus
ține. de altfel, direct. in

tate națională. Călinescu 
n-a schițat niciodată nici 
cel mai vag gest de îngîm- 
fare națională.

S-a vorbit despre o anu- 
............ a 

G. 
exprimă 

față 
„tortura" 
„atroce" 

con-

dată în 
reflecta, 

gravității 
hotărîtor 

spirituală a 
cuiva ca publicarea primei 
cărți și chiar a primei poe
zii sau a primului articol. 
Ambiția tînărului Călines
cu emana, cu siguranță, nu 
dintr-o simplă dorință de 
a străluci, ci din necesita
tea interioară de a-și do
vedi sie însuși (ca Felix 
Sima, eroul viitorului său 
roman) că este în stare să 
se ridice exclusiv Prin 
propriile puteri și in ciuda 
tuturor adversităților. Ivit 
din straturile adinei ale 
„lumii de jos", fiul adop
tiv al feroviarului Constan
tin Călinescu ținea cu tot 
dinadinsul să dea. vorba 
lui Arghezi, o „îndreptă
țire" supremă „ramurii 
obscure, ieșită la lumină 
din pădure". „Portretul cri
ticului în 
concluzie, 
tnal care 
tarea. în 
voința de creație 
devorator, și căruia i

■ aplică intru totul definiția

tinerețe" este. în 
al unui intelec- 
nu suporta lîmi- 
a cărui ființă, 

acționa 
se

whitmaniană : „Sintem ti
neri. în singele nostru roșu 
arde văpaia energiilor ne
cheltuite 1"

Generațiile mai noi au 
totuși o atitudine uneori 
contradictorie față de una 
ori alta din laturile ori con
tribuțiile acestui 'complex 
personaj. în ce constă ac
tualitatea operei lui ?

Cred că personalitatea 
proteică a lui G. Călines
cu, atît de greu de 
prins într-o formulă, 
termină reacțiile atît
divergente față de el, ca 
fenomen, ieri ca și as
tăzi. Oricare ar fi însă 
atitudinea adoptată, nimeni 
nu poate nega că acel ce a 
scris Istoria literaturii 
române avea o putere de 
muncă ieșită din comun si 
că în tot ce întreprindea 
punea o pasiune ardentă.

Uimește, realmente, ca
pacitatea sa de a se en
tuziasma, refuzul blazării, 
indirjirea de a nu precupeți 
nici o sforțare și 
sacrificiu pentru 
în chip exemplar 
sfîrșit a unei 
începute. Spirit 
tor. de o 
romantică, G. 
avut vocația 
fost stăpînit 
construcțiilor 
defrișării de teritorii neex
plorate. de „nebunia ce
lor cutezători". Spre deo
sebire însă de atîția dile- 
tanți și autodidacți, care 
cred a ști totul și care fac 
de toate, dar superficial, el 
nu s-a abandonat tentației 
de a scrie (și publica) mult 
cu orice preț ; și-a discipli
nat avînturile, și-a clasi- 
cizat (nu fără îndelungi 
eforturi) romantismul con
genital, și-a înfrînat 
tiiul".
decât aspru cărți si autori, 
dar mai presus de toate a 
păstrat cultul ideilor, nu 
s-a lăsat tîrît în polemici 
mărunte, deși persoanele 
cu care a polemizat nu 
i-au rămas indiferente. Mo
nografiile și micromonogra-

nici un 
ducerea 
la bun 

lucrări 
clocoti- 

impetuozitate 
Călinescu a 
curajului, a 

de pasiunea 
colosale și a

„ge-
A polemizat, a ju-

. î'? '.

seamnă a-ți asuma sarcini 
și răspunderi, a nu ocoli 
greutățile, ci a le căuta, 
spre a le infringe, a merge 
pe drumuri nebătătorite. 
Nimic mai străin spiritului 
călinescian decît diletan
tismul, improvizația, persi
flarea efortului cerebral 
susținut și a documenta
ției. Nimic... in afară, de
sigur, de factologismul 
apter, de arhivistică ternă, 
tîrîtoare, de erudiția 
stearpă, neînsuflețită 
imaginație, nedirijată 
concepție.

Fenomenul receptării 
perei călinesciene cunoaște 
fluctuații care

de 
de o

o-
ating une-

ori extremele. Cum le
priviți ?

E de la sine înțeles câ
nici viata, nici opera lui
G. Călinescu nu 
plare în toate

sînt exem- 
privințele. 

„Etium unus capillus suam 
umbram habet", ziceau cei

RECITINDU-L
M G. CĂLINESCU

Convorbire cu Dumitru MICU

derea componentelor inac
ceptabile ale unei persona
lități, e în interesul poste
rității. ca și al contempora
nilor, de altminteri, să nu ic 
supradimensioneze, să nu 
acopere cu ele constituien- 
ții pozitivi, pentru că orice 
valoare e o forță, si ea 
trebuie neutralizată ci 
cută activă.

Nu știu dacă sinteți 
acord să convenim că , 
toria..." este o descriere 
prin intermediul creației 
literare a specificului na
țional. Dacă este așa : care 
vi se par a fi notele defi
nitorii ale specificului na
țional conform concepției 
lui G. Călinescu 1 Mi se 
pare că. pornind de aici, am 
putea „reconstitui" și opi
nia marelui critic intr-o 
discuție la care, ce-i drept, 
n-a participat : raportul 
dintre sincronism și „proto- 
cronism" ...

nu 
fă

de
,,/s-

țiate regional (omul de la 
munte, ardelean și moldo
vean. sudicul, munteanul, 
„balcanicul" etc.), dar nu 
fixează coordonate ale spi
ritualității românești în to
talitate. Reliefînd specifi
cul regional al scriitorilor, 
istoricul literar a urmărit 
— precum o declară in 
prefață — ca, „în aceste 
timpuri de suferință națio
nală" (Să nu 
toria a apărut în 
să alimenteze 
unanimă că 
strălucită literatură", crea
tă. „in ciuda tuturor efe
merelor vicisitudini", „pe 
teritoriul României" Mari, 
una și indivizibilă" si „slu
jind drept cea mai 
hartă a poporului i 
Scriitorii din toate 
rile, mai spune 
critic patriot, „sînt 
noștri păzitori ai 
veșnic". Existența

uităm : Is- 
1941 !), 

încrederea 
„avem o

i clară 
român", 
ținutu- 
marele 
eternii 
solului 

unei

Istorie. Gavril Protul — 
afirmă — „profesează un 
adevărat claudelism". Pri
ma carte din Divanul lui 

o 
cu

tîrziu

D. Cantemir, „e de 
uimitoare asemănare 
dialogurile de mai 
ale lui Leopardi". Descrie
rea palatului Schânbrtin de 
către Dinicu Golescu „dă 
o pagină (...) de un sălba
tec. rudimentar verlai- 
nism". Totuși, anumite ex
cese ale „protocroniștilor" 
de azi. Călinescu. dacă ar 
fi vrut să fie consecvent 
cu sine însuși, le-ar fi cen
zurat. Construită pe ideea 
vechimii culturii româ
nești. Istoria câlinesciană 
prezintă literatura națio
nală ca o parte integran
tă a celei universale, ară- 
tînd constant și ceea ce 
datorează scriitorii noștri 
străinătății. Stigmatizînd 
servilismul fată de culturi
le străine, lipsa de demni-

me „seninătate" 
tulul călinescian. 
linescu își 
deva reticența 
excese, față de 
morală, de chinul 
prin care se exprimă 
știința unor personaje ale 
literaturii moderne, 
oare această 
o 
ția 
în .. 
gustul monumentalului, 
nimat de numeroase 
vaste proiecte ?

Neputînd discuta chestiu
nea pe larg, cum s-ar cu
veni. ea poate fi simplifi
cată. fără 
mințind că, în Studii 
filosofie și 
Vianu vorbește de „spirite 
înalte" și „spirite adinei". 
Dînd termenilor a accepție 
intrucîtva deosebită. se 
poate afirma cu toată con
vingerea că G. Călinescu 
n-a fost un spirit „adine", 
ci unul „înalt". Abisurile 
sufletești, sfișietoarele pro
cese de conștiință nu l-au 
atras. Astfei se explică, 
cred, insuficienta receptivi
tate față de poezia lui Bla- 
ga și chiar a lui Bacovia, 
neînțelegerea lui Dostoev
ski. Nu se poate însă 
nicidecum afirma 
ar fi un spirit 
Extraordinara Iui 
litate intelectuală, 
tul pentru baroc (jn ciuda 
repudierii declarative), pen
tru excentric, pentru cari
catural. pentru 
tru parodie fac 
dintre scriitorii 
mai moderni si 
gardiști.

După cum știm, G. Că
linescu a crezut că atitu
dinea critică demnă de un 
mare scriitor este una ,lip
sită de complezență. Cum 
apreciațl, din unghiul a- 
cestei atitudini, situația 
criticii contemporane și re
ceptivitatea la critică ?

deficiența 
mentală, 

genere

spiri-
Că- 
un- 
de

Este
„seninătate" 
sau pozi- 
favorabllă 

creatorului cu 
a-

denaturări, a- 
de 

poezie, Tudor

că nu 
modern, 

mobi- 
gus-

farsă, pen
din el unul 
români cei 
chiar avan-

feluritele 
chiar 

aceeași 
sau dra-

Critica nu e critică dacă 
renunță la oficiul său na
tural, acela de a separa 
valorile de nonvalori. A- 
ceastă operație implică și 
stabilirea de ierarhii înă
untrul operei indiferent că
rui scriitor, oricît de talen
tat. Nu numai la Rebrea- 
nu. dar chiar și la Emi- 
nescu, G. Călinescu așază 
pe trepte foarte diferite ale 
scării de valori
scrieri analizate, și 
paragrafe dintr-o 
piesă lirică, epică 
matică.

Printre scriitorii 
găsesc unii, astăzi, 
pretind criticilor să 
în extaz, necondiționat, la 
apariția oricărui text al 
lor. Ei văd în critici un fel 
de personal ancilar și ar
borează. cind vorbesc des
pre ei, în presă, o morgă 
ciocoiască. Acum, cind papa 
însuși suportă să fie con
trazis (v. cazul Lefebvre), 
cîtiva scriitori de-ai noștri 
se pretind infailibili. E mai 
mult decît evident că 
suficienta, agresiva mulțu-

- mire de 
cinată : 
teres, în 
sigur, și 
turli.

în repetate rinduri G. 
Călinescu a promovat ideea 
criticii cu fața spre cititor, 
pentru lămurirea și in
struirea acestuia, manifes- 
tindu-și rezerva față de o 
critică pentru inițiați, lip
sită de audiență...

întotdeauna, critica a fost 
scrisă pentru cititori. Prin 
ei. mai ales, și doar în ca
zuri norocoase direct, pot 
fi influențați și orientați 

.scriitorii. Pot insă exista si 
scriitori cititori de critică 
(de critică in genere, și nu 
doar de articole privitoare 
la 
tru 
de 
să 
cred, principala 
a celui care îl citește 
G. Călinescu azi.

noștri se 
care 
cadă

sine trebuie zdrun- 
în propriul lor in- 
primul rînd, și, de- 
în interesul litera-

ei înșiși). Dar pen- 
a merita să fie citită 
creatori, critica trebuie 
devină creație. Este, 

concluzie 
pe

C. STĂNESCU

au depozite
dentă ? lasă __  ... ...
nu se cunoaște 1 Repetenți la econo
mie. rămîn însă tot mai candidați și 
mai exigenți la pretenția de viată : 
cum de nu e aia ? cum de nu e ai
laltă ? Am văzut cu ochii mei o cer
șetoare, repet : o cerșetoare, plecînd 
cu sacoșa arhiplină de fleici de la 
Leonida. Și am văzut și cine pleacă 
de la covoare cu persanele în spi
nare. Sigur, pretenția de 
mărit, e normal : dar nu 
pe un reazem adevărat, 
adevărat sînt prestația și

Se înțelege că după o istorie cam 
austeră ca o noastră e foarte greu 
să mai fii măsurat, te apucă un de
lir al consumului. Vrei ,de toate și 
încă și mai mult. Asta e în firea 
progresului. Dar tot progres e să 
știi unde să te oprești, unde începe 
nevoia legitimă a celuilalt. A celor
lalți. A obștii. Tot progres e să știi 
că electricitatea asta nu „vine" in 
mod impersonal, ci „se fabrică" 
undeva, și că s-ar putea intr-o bună 
zi să consumăm, din ușurință, mai 
mult decit se fabrică. Cum s-ar pu
tea să dăm de fundul sacului la 
gaze, sau să nu ne ajungă apa. (S-au 
mai văzut cazuri în lume). Dacă 
aruncăm hîrtia va trebui să tăiem 
noi păduri ca să facem rost de alta, 
dacă ne jucăm cu metalele s-ar pu
tea să umblăm mai încolo cu limba 
scoasă după ele. s.a.m.d. Bogățiile 
pe care le avem, cîte sînt. nu sînt 
fără limită, și noi am văzut pe pie
lea altora ce înseamnă să te trezești 
într-o zi în pană de combustibil. 
Pînă să se dreagă cit.de cit lucru
rile. a fost un vaer în toată Europa. 
Nu se poate să nu 
această pățanie.
' Aș mai. vrea să 

exagerată de viată 
te la cei care produc bunurile. Pro
ducătorul e un om mai echilibrat si 
nici nu prea are timp să-și exhibe 
superpretențiile, veniturile sale tin- 
zînd spre satisfacerea nevoilor cu
rente. în schimb, făcătorii de veni
turi ilicite au slavă domnului „timp". 
Unde e suprapretentle e si putină 
bișniță. Sau chiar mai multă.

Pe de altă parte, la aceste 
gorii de oameni pretenția de 
se exprimă unilateral, adică se 
drept la bunurile materiale si a- 
proape deloc la cele spirituale. Dar 
pretenția de viată, ca să fie sănă
toasă și istoricește justificată, tre
buie să cuprindă toate aspirațiile, și 
în primul rînd pe cele culturale, a- 
celea care degajă puțin spiritul de 
infatuarea chiverniselii, de aroganța 
traiului bun. Pentru că. să recunoaș
tem. pe fața unora din cei ce s-au 
ridicat brusc la casă confortabilă și 
mașină proprie, la frigider, caseto- 
fon. bar și celelalte, flutură adesea 
un zimbet de arogantă prostească 
venind și din faptul decompensării 
lor culturale.

Or. dacă există ceva in care is
toria trebuie să fie răzbunată, este 
in primul rind dorința si putința de 
a construi. în sfîrșit. ceea ce n-a fost 
posibil secole de-a rîndul. de a mar
ca în monumente nepieritoare, pe 
toate tărîmurile. ființa noastră dez
robită de sărăcie și de servitute. 
Pretenția noastră de viată trebuie 
să fie majoră, in sensul că ea trebuie 
să tindă spre zonele cele mai înalte 
ale ființei poporului nostru, să nună, 
fie și cu întirziere. o pecete de ge
niu creator în registrul lumii.«Supra
viețuirea nu poate fi un ideal, nu
mai prezența în lume poate. Abia 
prin ea ne răscumpărăm lunga noa
stră modestie si ne justificăm rivna 
de a fi ajuns pînă aici. Aici. în ceea 
ce privește puterea de creație si de 
înfrumusețare, depășirea condiției 
de „vreau să trăiesc lejer, fără pro
bleme și să am de toate", aici putem 
fi oricit de pretențioși 1

viață s-a 
totdeauna 
Reazemul 
economia.

învățăm ceva din

spun că pretenția 
nu apare îndeobș-

cate- 
viață 
duce

X

/
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Singapore
(Urmare din pag. I)

Înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Singapore, Ben
jamin Sheares, a guvernului și po
porului singaporez, cele mai calde u- 
rări de sănătate și fericire, de pros
peritate pentru poporul român,

în cuvîntarea prezentată eu acest 
prilej, ambasadorul JOSEPH FRAN
CIS CONCEICAO a evocat bunele re
lații care s-au stabilit și se dezvoltă 
între cele două țări. Legăturile dintre 
Singapore și România — se spune în 
cuvintare — au progresat continuu 
în decursul anilor. Aceasta, pentru 
că ambele țări susțin punctul de ve
dere potrivit căruia relațiile dintre 
state trebuie să se desfășoare pe 
baza egalității, avantajului reciproc 
și respectului față de independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a statelor și neamestecului în 
treburile interne ale altor țări. Rela
țiile dintre cele două țări ale noastre 
în domeniul economic, comercial și 
cultural s-au dezvoltat satisfăcător. 
Pe lingă acordul comercial, și acor
dul de schimburi cultiiral-științiflce 
semnate anterior, în mai 1976 s-a 
semnat un acord privind înființarea 
Comisiei economice mixte intergu- 
vernamentale româno-singaporeze. 
Mai recent, un acord de navigație 
aeriană, care înlesnește legătura în
tre Singapore și România a fost 
semnat în ianuarie 1978. Toate aces
te realizări sînt de bun augur pentru.
'iitorul relațiilor dintre cele două 
,ări“.

• SPORT • SPORT © SPORT © SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români 
la campionate 

europene
Proba feminină de săritură în 

lungime, din cadrul campionatelor 
europene de atletism în sală, care 
au început ieri la Milano a fost 
cîștigată de Jarmila Nigrinova (Ce
hoslovacia) cu 6.62 m. urmată de 
Ildiko Erdely (Ungaria) 6,49 m ; 
Susan Reeve (Anglia) 6,48 m: Jacky 
Curtet (Franța) 6,44; Heidemarie 
Wycsiak (R.D.G.) 6,38; Gina Panait 
(România) 6,34 m. Au participat la 
finală 11 concurente.

★
în campionatul european de tenis 

de masă de la Duisburg, echipa fe
minină a României a întrecut cu 
3-1 formația Iugoslaviei. Alte rezul
tate : U.R.S.S.—Olanda 3-1; Anglia— 
Luxemburg 3-0 ; Ungaria—Franța 
3-1; R.F. Germania—Belgia 3-0.

AZI, LA FOTBAL
• în Capitală : Sportul studen

țesc— Politehnica Timișoara
• „Derbiul etapei" — la 

Craiova : Universitatea —
Dinamo

Etapa a 21-a a campionatului di
viziei A la fotbal programează astăzi 
în Capitală partida dintre Sportul 
studențesc și Politehnica Timișoara 
(Stadionul republicii). La Craiova se 
dispută derbiul etapei, intre forma
ția locală Universitatea și echipa Di
namo București. Iată celelalte întîl- 
niri : F.C. Constanța — C.S. Tîrgo- 
viște ; U.T. Arad — Politehnica Iași; 
Olimpia Satu Mare — Petrolul Plo
iești ; F.C. Corvinul Hunedoara — 
Jiul Petroșani ; F.C. Bihor Oradea — 
F.C.M. Reșița ; Sport Club Bacău — 
A.S.A. Tg. Mureș ; F.C. Argeș — 
Steaua București.

Toate partidele vor începe la ora 
16,00. Aspecte de la meciurile etapei 
vor fi transmise la radio, pe progra
mul I, în cadrul emisiunii „Sport și 
muzică", începînd de la ora 15,45.

• VASLUI. în vederea celui 
de-al 5-lea Festival național al 
umorului „Constantin Tăriâse", 
ce va avea loc în iuna septem
brie 1978 la Vaslui, Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă Vaslui, în colaborare 
cu Uniunea scriitorilor. sub 
egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a organi
zat un concurs de creație în 
domeniul teatrului scurt de co
medie, al schiței satirice, cuple
tului și monologului, pentru 
creatori profesioniști și nepro- 
fesioniști din întreaga țară. Cele 

/ mai bune lucrări vor fi publi
cate intr-un volum menit să 
contribuie la îmbogățirea re
pertoriului mișcării artistice de 
amatori. (Crăciun Lăluci). 
0 CLUJ-NAPOCA. Căminele 
culturale din mai multe locali
tăți ale județului Cluj au fost 
gazda unor manifestări eultural- 
artistice din cadrul celei de-a 
doua ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". în co
muna Sacuieu au prezentat pro
grame grupul vocal, soliști vo
cali și dansatori, brigada artisti
că și formația de dansuri din sa
tul Vișag, grupul de taragotiști 
din satul Rogojel. Din cele 12 
formații ce au evoluat recent 
pe scena căminului cultural 
din Sînmartin s-aU remar
cat „Șezătoarea din Ceaba" 
și grupul vocal maghiar, precum 
șl brigada artistică din locali
tate. Formațiile din comunele 
Săvădisla și Sincrai au prezen
tat obiceiuri tradiționale, in 
limbile română și maghiară', 
iar poeta țărancă Cornelia Boca, 
din satul Ceaba — creații ori
ginale. (Al. Mureșan) • BRĂI
LA. Casa municipală de cultură. 
Școala populară de artă, Socie
tatea muzicală „Lira" și Școala 
de muzică și artă plastică orga
nizează bilunar concerte-lecție 
pentru elevi. Pină acum au 
fost prezentate : cîntecul patrio
tic. cintecui popular și pre
lucrarea folclorică, romanța, Iar 
din domeniul muzicii culte : lie
dul, canțoneta, arii și coruri din 
opere, muzică instrumentală. 
(Mircea Bunea) O HUNEDOA
RA. în localitățile județului 
Hunedoara, brigăzile artistice

în încheiere, în cuvîntare este ex
primată hotărîrea ambasadorului Re
publicii Singapore de a contribui la 
promovarea relațiilor de strînsă co
operare dintre cele două țări.
Primind scrisorile de acreditare, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat, la rîndul său, președin
telui Republicii Singapore un salut 
cordial și cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de progres și pros
peritate pentru poporul singaporez 
prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român este exprimată satis
facția pentru cursul ascendent al re
lațiilor dintre România și Singapore, 
relații care „se desfășoară în spiri
tul respectării stricte a principiilor 
suveranității și independenței națio
nale, al deplinei egalități in drep
turi și neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc".

„Există, după convingerea noastră, 
— se arată în cuvîntare — posibili
tăți ca raporturile bilaterale să cu
noască o și mai mare dezvoltare, să 
fie intensificată conlucrarea dintre 
România și Singapore pe planul vie
ții internaționale în lupta pentru 
pace, securitate și colaborare între 
națiuni". în continuare se spune : 
„Dezvoltarea multilaterală a relați
ilor dintre țările noastre contribuie 
la progresul economic și social al 
fiecărei țări în parte și, totodată, se 
înscrie în preocupările generale a.le 
națiunilor pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, pentru o

BOX-

„Centura de aur“ la a VIl-a ediție
• La întrecerea pentru cucerirea trofeelor — competitori 
din 11 țări ® S-au înscris 18 pugiliști din Venezuela !
• Sportivii cubanezi, în frunte cu Teofilo Stevenson, din 
nou la turneul bucureștean • Vor fi rivali: Simlon Cuțov 
și Carol Hajnal, Hoduț și Cicu, Robu șl Ghlnea, Dinu

și Ibraini...
Mîine va începe marele turneu in

ternațional „Centura de aur", pe care 
Federația română de box îl organi
zează la București pentru a șaptea 
oară. Pe ringul de la Palatul spor
turilor și culturii, amatorii de box 
vor putea urmări cite două gale in 
fiecare zi — sîmbâta viitoare va fi 
rezervată odihnei concurenților,. iar 
duminică, 19 martie, se va desfășura 
reuniunea finală.

Alături de pugiliștii români, la 
competiția pentru centurile de aur 
sînt înscriși concurenți din alte zece 
țări: Algeria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. ATEgipt, R. D. Germană, Grecia, 
Iran, Mongolia, U.R.S.S. și Venezuela. 
Cu o formație numeroasă și deosebit 
de puternică va participa la întrece
rile de la București lotul Venezuelei 
— la diferitele categorii vor concura 
nu mai puțin de 18 boxeri, printre 
care se află pugiliști cu mare repu
tație internațională. De asemenea, 
formația cubaneză, cu valoarea-i bi
necunoscută, va prezenta nouă spor
tivi, in frunte cu Teofilo Stevenson, 
dublu campion olimpic la categoria 
grea și ciștigător al centurii la prima 
ediție a campionatelor mondiale de 
box amator.

Participarea internațională este, 
totuși, mai mică decit la alte prece
dente ediții ale turneului bucureș
tean, aceasta, probabil, șl din cauza 
preocupărilor, diferitelor federații pen
tru pregătirea loturilor respective in 
vederea apropiatelor campionate 
mondiale (Iugoslavia, 6—21 mai a.c.). 
în scopul menținerii numărului obiș
nuit de gale și pentru a oferi publi
cului meciuri corespunzătoare, orga-

participă activ la manifestările 
celei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei". Astfel, la clubul mineri
lor din Gurabarza au prezentat 
spectacole brigăzile artistice de 
la Uzina de utilaj minier și 
reparații Criscior, de la Oficiul 
poștal Brad, de la căminele 
culturale din satele Sărățel și 
Zdrapți ; în Valea Jiului, la 
clubul minier Lonea au evoluat 
brigăzile artistice din așezările 
miniere Petrila și Lonea. Casa 
de cultură din Deva a fost gaz
da unui adevărat concurs, orga
nizat de Consiliul județean al 
sindicatelor pentru brigăzile 
artistice din comerț. (Sabin Io- 
nescu) • VlLCEA. „Economia / 
vîlceană pe coordonatele cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice" este genericul expoziției 
deschise la Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Rm. 
Vîlcea. La Studioul artistului 
amator, activiști culturali și in
structori ai formațiilor artistice 
de amatori din județ au dezbă
tut tema : eficiența educativă a 
spectacolului artistic. (Ion Stan- 
ciu) © BRAȘOV. în cadrul celei 
de-a II-a ediții a Festivalului 
național „Cintarea României" 
între formațiile de amatori din 
județ se desfășoară dialoguri 
artistice sub genericul „Cîntec 
nou pe' plai cu soare". Pină in 
prezent, la căminele culturale 
comunale s-au desfășurat peste 
30 asemenea dialoguri, la care 
au participat peste. 500 formații 
artistice, care au prezentat 
montaje literare, dansuri cu 
temă, programe de brigadă, 
muzică corală etc. (Nicolae 
Mocanu) O TG. MUREȘ. La 
sediul Casei armatei din Tg. 
Mureș a avut loc, recent, verni
sajul expoziției pictorului Veer 
Jeno. După ce, nu demult, a 
expus lucrări la Dresda și
București, în această a 6-a ex
poziție personală, Veer Jeno 
prezintă publicului o colecție de 
tablouri în care a imortalizat 
pe pînză figurile unor mari 
personalități din istoria po
porului nostru, precum și reali
zări din anii construcției socia
liste. (Gh. Giurgiu). 

nouă ordine economică și politică in
ternațională. Tocmai pe această bază 
între România și Singapore s-au sta
tornicit relații de prietenie și cola
borare. relații reflectate de buna 
conlucrare dintre delegațiile celor 
două țări la O.N.U., în cadrul „Gru
pului celor 77", al mișcării de nea
liniere, în alte organizații și orga
nisme internaționale".

Referindu-se apoi la imperativul 
participării tuturor statelor. în con
diții de deplină egalitate, fără deo
sebire de mărime sau potențial eco
nomic și militar, la soluționarea ma
rilor probleme ale vieții internațio
nale, în cuvîntare este exprimată do
rința ca „în soluționarea acestor pro
bleme România și Singapore să con
lucreze cît mai fructuos, popoarele 
ambelor țări fiind nemijlocit intere
sate în promovarea unei largi cola
borări între popoare, în edificarea 
unui climat de pace, înțelegere și 
colaborare internațională".

în încheiere, președintele Republi
cii Socialiste România a urat amba
sadorului singaporez succes in misiu
nea încredințată și l-a asigurat de 
întregul său sprijin, al Consiliului 
de Stat și al guvernului.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul singaporez, 
Joseph Francis Conceicao.

La solemnitate și convorbire au 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

nizatorii competiției au înscris mai 
mulți pugiliști români la diferitele 
categorii. Astfel, amatorii de box vor 
avea prilejul să vadă cum au evoluat 
cîțiva pugiliști tineri, remarcați la 
campionatele naționale și la recentul 
„Turneu al primăverii" ; de asemenea, 
vor constata cum se prezintă, în con
fruntarea de calitate cu boxerii de 
peste hotare, membrii lotului repre
zentativ român.» In această ultimă 
privință, interesul publicului se va 
concentra asupra unor sportivi cum 
sint Simion Cpțov și Carol Hajnal, 
Cornel Hoduț și Vasile Cicu, Niță 
Robu și Teofil' Ghinea, Teodor Dinu, 
Ibraim Faredin și Dumitru Cipere, 
Constantin Dafinoiu, Constantin Chi- 
racu și Valentin Vrînceanu, precum 
și asupra tînărului Ion Cercat, acesta 
concurînd pentru întîia oară în com
pania unor boxeri renumiți ai cate
goriei maxime.

Deci mîine, la Palatul sporturilor 
și culturii, de, la orele 15, respectiv, 
19 primele gale ale turneului 
„Centura de aur". Să urăm un „bun 
venit" oaspeților noștri, succese în 
întrecerea sportivă boxerilor oaspeți 
șl boxerilor români, iar cei mai buni 
să ciștige centurile de aur.

■ ■ ■ D @ @ ©
(Urmare din pag. I)

Sărbătorirea zilei de „8 Martie" a 
avut loc, in acest an, intr-un mo
ment cînd sint in plină desfășurare 
adunările și conferințele de dări de 
seamă și alegeri ale comisiilor de 
femei, în pregătirea Conferinței pe 
țară a femeilor. Toate aceste mani
festări au constituit un minunat 
prilej pentru milioanele de femei din 
România — muncitoare, țărănci, in
telectuale, fără deosebire de națio
nalitate — de a-și reînnoi angaja
mentele asumate in vederea transpu
nerii in viață a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale, a Îndeplinirii cu cinste a 
înaltelor îndatoriri ce le revin atît 
in viața economică și socială, cît și 
in creșterea și educarea tinerelor 
generații. -

0 nouă afirmare 
a unității și frăției 
tuturor cetățenilor 

țării, fără deosebire 
de naționalitate

Democratismul consecvent ce carac
terizează viața noastră socială și-a 
găsit o pregnantă expresie și in ple
narele consiliilor județene ale oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră și ale oamenilor muncii de na
ționalitate germană, desfășurate în 
16 județe ale țării,\ care au desemnat 
membrii acestor consilii.

Odată mai mult a fost pusă în e- 
vidență, prin lucrările acestor ple
nare, principialitatea consecventă și 
modul creator în care a fost re
zolvată problema națională in țara 
noastră de către Partidul Comunist 
Român, rezolvare care a asigurat de
plina egalitate in drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, manifestarea și afirma
rea lor plenară in toate sectoarele 
de activitate, posibilitatea de a 
beneficia deopotrivă de toate înfăp
tuirile noii orinduiri, dezvoltarea 
vieții cultural-ârtistice și înflorirea 
valorilor culturale ale naționalităților 
conlocuitoare. Politica de dezvoltare 
economică armonioasă a tuturor ju
dețelor țârii asigură baza materială 
pentru realizarea in fapt a egalității 
in drepturi.

Tocmai pe aceste temeiuri s-au în
tărit și mai puternic solidaritatea și 
frăția tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, sen
timente ce, au fost cu vigoare expri
mate în telegramele adresate de 
plenare Comitetului Central al parti
dului, secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, odată cu 
angajamentul solemn al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană de a-și aduce o contribuție

A X-A ANIVERSARE A CREĂM PARȚIDULLH 

DEMOCRAT GABONEZ

Excelenței Sale
Domnului EL HADJ OMAR BONGO

Secretar general al Partidului Democrat Gabonez, 
Președintele Republicii Gaboneze

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a creării Partidului Democrat Ga
bonez, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră personal, 
conducerii și tuturor militanților partidului. întregului popor gabonez un 
cald salut de prietenie și solidaritate, felicitări cordiale și cele mai bune 
urări.

Sărbătorirea împlinirii unui deceniu de existență a Partidului Democrat 
Gabonez — eveniment cu o semnificație deosebită în viata țării dumneavoas
tră — constituie o ocazie fericită de a face bilanțul realizărilor pe care le-ați 
obținut în această perioadă și de a trasa liniile principale de acțiune in 
viitor, pentru a asigura realizarea opțiunilor și aspirațiilor legitime ale 
poporului gabonez de bunăstare și prosperitate, de dezvoltare de sine stă
tătoare.

Sînt bucuros să subliniez și cu această ocazie că între partidele, po
poarele și țările noastre s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie 
și conlucrare fructuoasă pe plan politic, economic, tehnic și in alte domenii, 
care au fost puternic stimulate de intîlnirile și convorbirile pe care le-am 
avut împreună, de înțelegerile și documentele pe care le-am convenit. Ne 
exprimăm convingerea că aceste raporturi, bazate pe încredere, stimă și 
înțelegere reciprocă, vor cunoaște, in continuare, o dezvoltare multilaterală, 
în interesul popoarelor român și gabonez. al succesului luptei generale pen
tru eradicarea definitivă a colonialismului, rasismului, apartheidului și a 
oricăror forme de dominație și asuprire, pentru consolidarea unității de 
acțiune și întărirea solidarității țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, 
a tuturor popoarelor, în scopul democratizării relațiilor dintre state, edifi
cării unei noi ordini economice internaționale, a unei lumi a păcii și colabo
rării pe planeta noastră.

La această aniversare jubiliară vă urăm dumneavoastră. Partidului De
mocrat Gabonez, poporului țării dumneavoastră succes deplin pe calea pro
gresului economic și social, a dezvoltării libere și independente a Republicii 
Gaboneze.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Plecarea tovarășului Kim long Nam
Sîmbătă dupâ-amiazâ a părăsit Ca

pitala tovarășul Kim long Nam, 
membru supleant al Comitetului Po
litic. secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. ă făcut o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopem, 
înaltul oaspete și persoanele care 11 
însoțesc au fost salutate de tovarășii 
Ștefan Andrei, . membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre

Cronica zilei
La Ambasada Jamahiriei Arabe 

Libiene Populare Socialiste din 
București a avut loc, șîmbătă dimi
neața. prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a lui 
Taha Sharif Ben Amer, secretar pen
tru problemele Secretariatului gene
ral al Comitetului Popular General, 
și a lui Amhad Abu Shagour, direc
tor al protocolului Secretariatului 
Afacerilor Externe al Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare Socialiste.

Au prezentat condoleanțe Constan
tin Stătescu, ministrul justiției. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și- Mircea. An
drei, director în M.A.E.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat în car
tea de condoleanțe.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 martie. In țară : Vreme relativ 
rece Ia început, apoi in curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi temporar, noros. 
Vor cădea precipitații slabe izolate, mal

H 13 ES li
tot mai activă, împreună cu poporul 
român, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, la în
florirea patriei comune — Republica 
Socialistă România.^

Prietenie 
și colaborare 

multilaterală cu 
toate țările socialiste

Evenimentele săptămînii au prile
juit noi expresii ale preocupării 
statornice a României socialiste 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de prietenie, colaborare și 

-CRONICA SĂPTĂMÎN11
internă și internațională

solidaritate cu toate țările socialiste, 
în acest sens, telegrama de feli
citări adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tovarășului Hua Kuo-fen, 
cu prilejul alegerii sale in func
ția de premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, ca și 
schimbul călduros de mesaje dintre 
cei doi conducători, prilejuit de pri
mirea la Pekin a delegației parla
mentare române, au evidențiat din 
nou trăinicia și cursul ascendent al 
relațiilor româno-chineze de conlu
crare frățească, voința comună de a-1 
dezvolta și consolida tot mai mult, 
în spiritul sentimentelor sale prie
tenești față de poporul chinez, po
porul român a luat cunoștință cu 
viu interes de importantele ho- 
tărîri ale Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze in vederea accelerării construc
ției socialiste, a transformării Chinei, 
pină la sfirșîtul acestui secol. într-un 
puternic și modern stat socialist.

Totodată, săptămîna care se În
cheie a consemnat noi elemente pe 
linia dezvoltării legăturilor de soli
daritate militantă și colaborare mul
tilaterală româno-coreene. această 
evoluție fiind evidențiată cu oro- 
fundă satisfacție în schimbul de 
mesaje dintre tovarășii Nicolae 
•Ceaușescu și Kim Ir Sen. cu orile- 
iul primirii de către secretarul gene
ral al partidului nostru, președintele 
republicii, a tovarășului Kim long 
Nam, trimisul personal al pre
ședintelui R.P.D. Coreene. Pri
mirea oaspetelui a prilejuit, tot
odată. reafirmarea sprijinului deplin 
față de cauza dreaptă a poporului 
coreean, fată de aspirația sa fierbinte 

tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Dumitru Turcuș, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri al ambasadei. , i*

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele și persoanele care îl înso
țesc au vizitat obiective economice 
și social-culturale din Capitală.

Sîmbătă s-au încheiat la Cluj-Na- 
poca lucrările sesiunii științifice 
avînd ca temă „Formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a tinere
tului", organizată de Comitetul jude
țean Cluj al U.T.C. și filiala din lo
calitate a Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului. (Agerpres)

A apărut revista
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ales sub formă de ploaie șl lapoviță. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și plus 
7 grade, iar maximele Intre 4 și 14 gra
de, local mai ridicate. Ceață dimineața 
și seara. In București i Vreme relativ 
rece la început, apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe la începutul In
tervalului, Temperatura in creștere 
ușoară.

de a trăi într-o tară unificată, ne 
cale pașnică și democratică, fără 
amestec din afară, acțiunile separa
tiste ale regimului de la Seu] vizind 
perpetuarea divizării Coreei, fiind 
condamnate eșecului și blamului opi
niei publice.

Prezenta în tara noastră a delega
ției R. D, Germane, condusă de 
Herbert Weiz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, vizita dele
gației de activiști ai P.C.R, în R. S. 
Cehoslovacă, diferite alte contacte 
și acțiuni pe linia dezvoltării co
laborării multilaterale cu toate' ță
rile socialiste reflectă din plin con
secvența si rodnicia orientărilor fun
damentale in acest sens ale partidu
lui și statului nostru. în această di
recție s-a înscris și Interesul cu care 
opinia noastră publică a urmărit evo
luția complexului spatial lansat in 

cadrul programului „Intercosmos", la 
realizarea căruia participă nouă țări 
socialiste, intre care si România, sa
tisfacția fată de reușita deplină a 
noului experiment.

Pentru realizarea 
unei destinderi reale 
și trainice în Europa
Săptămîna politică a consemnat, de 

asemenea, după mai bine de cinci 
lunf de deliberări. încheierea reuniu
nii de la Belgrad a reprezentanților 
statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. Rezultatele cu care s-au înche
iat lucrările reuniunii nu răspund, 
din păcate, nici pe departe, speranțe
lor popoarelor continentului. Așa cum 
s-a subliniat si in comentariul spe
cial. apărut în ziarul nostru de ieri, 
in locul unui document de substan
ță. care să prevadă acțiuni concrete 
îndreptate spre extinderea si adînci- 
rea colaborării economice și tehnico- 
Stiintifice. si în mod deosebit spre 
continuarea procesului de destindere, 
prin inițierea unor măsuri concrete 
de dezangajare militară și dezarmare. 
— fără de care nu poate fi vorba de 
o reală securitate — reuniunea nu 
a elaborat decit un document minor, 
inconsistent, care nu reprezintă decit 
consemnarea, de fapt, a lipsei de 
consens asupra nroblemelor majore ce 
stăteau in fata reuniunii. Această si
tuație este cu atit mai regretabilă cu 
cît. in procesul dezbaterilor, pe masa 
reuniunii 6-au acumulat nu mai pu-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI 

MAURITIUS

Excelenței Sale Sir WILLIAM HENRY GARRIOCH •
Guvernator general al statului Mauritius

PORT LOUIS
La cea de-a X-a aniversare a proclamării independenței statului Mau

ritius. am deosebita plăcere să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de fericire și sănătate, iar poporului țării dumneavoastră noi succese 
pe calea progresului și bunăstării.

Excelenței Sale
Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM

Primul ministru al statului Mauritius
PORT LOUIS

Cea de-a X-a aniversare a proclamării independenței statului Mauritius 
îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul statului in
sular Mauritius (supra
fața 2 045 kmp. popu
lația 900 000 locuitori) 
sărbătorește un dece
niu de la ziua in care 
deasupra principalelor 
clădiri din capitala 
tării, Port Louis, a 
fost arborat drapelul 
independenței.

Pășind pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, după aproape 
patru secole de domi
nație străină, poporul 
acestei insule, denu
mită „perla Oceanului 
Indian" pentru peisa
jul său de o rară fru
musețe. depune efor
turi susținute în ve
derea înlăturării stării 
de subdezvoltare moș
tenite de la regimul 
colonial, care transfor
mase insula într-o i- 
mensă plantație de 
trestie de zahăr, des
tinată aprovizionării 
metropolei.

Cultura trestiei de 
zahăr continuă și as
tăzi să constituie prin

cipala ocupație a lo
cuitorilor, dar, spre 
deosebire de trecut, a- 
ceastă bogăție este în 
prezent prelucrată pe 
insulă, numărul fabri
cilor înzestrate cu e- 
chipament modern ri- 
dieîndu-se la 21. cu o 
producție anuală me
die de 700 000 de tone 
de zahăr.

Paralel, au fost lua
te măsuri pentru dez
voltarea de noi cul
turi» menite să satis
facă nevoile alimenta
re ale populației, ca și 
pentru o diversificare 
a peisajului industrial, 
pină nu demult prac
tic inexistent. Printre 
cele mai recente rea
lizări în acest dome
niu se remarcă fabri
ca textilă de la Ebe- 
ne. o uzină de îngră
șăminte chimice, hi
drocentrala de la Qua- 
tre-Soeurs.

S-au realizat impor
tante progrese în do
meniul invătămîntului. 
în care se nune un

Continuă înscrierea dobînzilor 
pentru anul 1977 pe libretele C.E.C.

Pentru economiile păstrate la 
C.E.C., depunătorii beneficiază de 
o serie de drepturi și avantaje 
printre care se numără și sporirea 
sumelor depuse prin acordarea de 
dobinzi anuale.

în .această perioadă, unitățile.
.C.E.C. ■ din întreaga țară continuă 
înscrierea dobînzilor! cuvenite de
punătorilor pentru sumele păstrate 
la C.E.C. în anu) 1977, pe libretele 
de economii cu dobindă, cu dobîndă 
și cîștiguri, cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme, pentru turism și pe 
libretele de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate 
personală.

După cum s-a mai anunțat. în
scrierea dobînzilor se efectuează 
în tot cursul anului de către toate 
unitățile C.E.C. pentru libretele de 
economii emise de acestea. La ce
rerea depunătorilor, sucursalele și

țin de 100 de propuneri con
crete vizind ansamblul problemati
cii de care depinde edificarea unui 
sistem de securitate trainică și con
lucrare fructuoasă pe continent. în 
acest sens, sînt bine cunoscute pro
punerile concrete și realiste avansate 
de tara noastră in domeniile politic, 
militar, economic si cultural, stărui
toarele ei eforturi pentru a se asi
gura lucrărilor un caracter construc
tiv, poziția sa fermă împotriva încer
cărilor de a se goli dezbaterile de 
conținut, de a le orienta spre teme 
minore sau a le folosi ca tentativă 
dc amestec in treburile interne ale 
altor țări.

Faptul că reuniunea s-a soldat 
cu rezultate mult sub așteptările 
popoarelor — ceea ce îndreptă
țește aprecierea că ea reprezintă 
chiar un regres fată de Conferința 

general-europeană — atestă o dată 
in plus adevărul, subliniat în repe
tate rînduri de tara noastră, că nu 
trebuie să ne facem iluzii in privința 
destinderii, ui cărei curs rămine incă 
fragil, în aceste condiții se impune, 
mai mult ca oricînd, mobilizarea 
energiilor, intensificarea eforturilor 
tuturor forțelor inaintate. tuturor 
popoarelor continentului in vederea 
eliminării pericolelor ce amenință 
destinderea, a înfăptuirii unor acțiuni 
ferme menite să asigure realizarea 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, statornicirea trainică a princi
piilor noi de relații intre state, dez
voltarea largă a colaborării economi
ce, tehnico-științifice și culturale și 
în alte domenii. în primul rînd insă 
se impune, cu cea mai mare strin
gență, ca un obiectiv esențial, adop
tarea unor măsuri hotărite de dezan
gajare militară și dezarmare pe con
tinent, condiție fundamentală pentru 
a se asigura o pace durabilă, o secu
ritate reală in Europa.

Solidaritate militanta 
cu lupta popoarelor 
împotriva rasismului
Politica României socialiste, de 

solidaritate activă cu lupta popoare
lor pentru independentă si solidari
tate, și-a găsit o nouă și viguroasă 
manifestare in poziția fermă, de as
pră condamnare a acțiunilor regimului 
de la Salisbury, îndreptate spre men
ținerea rinduielilor rasiste în această 
tară, inclusiv prin semnarea asa-zi-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

deosebit accent pe 
crearea de cadre na
ționale proprii.

Pe plan extern, sta
tul Mauritius, membru 
al Organizației Unită
ții Africane, promo
vează o politică de 
nealiniere, de pace și 
cooperare cu toate na
țiunile. participă la 
acțiunile pe olan in
ternațional vizind edi
ficarea unei ordini e- 
conomice mai juste 
și echitabile.

în spiritul politicii 
sale externe consec
vente de simpatie și 
solidaritate fată de 
cauza tinerelor state 
angajate pe calea dez
voltării libere, inde
pendente. România so
cialistă dezvoltă rela
ții de prietenie si co
laborare cu statul 
Mauritius, aceasta co
respunzând intereselor 
reciproce, aspirațiilor 
generale de progres și 
bunăstare.

I. BĂRBAT

filialele C.E.C. pot înscrie dobîn- 
zile cuvenite pentru anii prece- 
denți și in libretele de economii a 
căror evidență se ține de alte se
dii contabile.

înscrierea dobînzilor în libretele 
de . economii se efectuează.de uni
tățile. C.B.C., atît,'la(, cererea depu
nătorilor, cit și' cir prțlejuj efectuă
rii operațiilor de depuneri sau res
tituiri de sume pe libretele de e- 
conomii menționate.

începînd cu data de 1 octombrie 
a fiecărui an, unitățile poștale e- 
fectuează restituiri numai din li
bretele de economii în care este 
înscrisă dobîndă pe anul expirat.

Dacă nu s-a făcut această ope
rație, după data de 1 octombrie se 
pot efectua restituiri numai în uni
tățile C.E.C. care cu acest prilej 
înscriu și dobînzile în libretele 
respective.

sulul „acord intern" cu unii lideri 
africani, considerați, pe bună drep
tate. de populația majoritară a tării 
drept colaboraționiști ai autorităților 
rasiste. Condamnînd această nouă în
cercare a regimului minoritar de a 
se menține la putere împotriva voin
ței populației majoritare, opinia 
noastră publică îsi exprimă. în ace
lași timp, oprobriul față de acțiunile 
agresive pe scară vastă ale regimu
lui rhodesian împotriva unor state 
vecine independente si suverane, 
soldate, așa cum a fost cazul noului 
atac împotriva Republicii Zambia, 
cu însemnate pierderi de vieți 
și pagube materiale. Aceste noi și 
grave provocări, cărora li se adaugă 
acțiunile represive împotriva poporu
lui namibian, ca și a populației afri
cane din R.S.A., pun și mai puternic 
în lumină caracterul anacronic al re
gimurilor rasiste, de apartheid din 
Africa australă, care s-au transformat 
într-un centru al forțelor reacțiunii 
și al unor noi focare de război pe 
continent. Tocmai de aceea, poporul 
român cere cu fermitate să se facă 
totul pentru lichidarea cu desăvîrșire 
a politicii dc asuprire colonialistă și 
rasistă, pentru eradicarea aparthei
dului, pentru a se asigura respectarea 
dreptului sacru al popoarelor din Zim
babwe, Namibia și Africa de Sud de 
a-si hotări singure soarta.

Cresc rolul și ponderea 
forțelor de stingă, 

democratice
Evoluțiile politice dintr-o serie de 

țări vest-europene atestă creșterea 
continuă a ponderii și rolului forțe
lor de stingă in viața socială și poli
tică. adîncirea prefacerilor revoluțio
nare reclamînd participarea acestor 
forțe la conducerea destinelor popoa
relor respective. în Italia, criza de 
guvern nu a putut fi soluționată decit 
prin constituirea unei majorități par
lamentare care, incluzind pe comu
niști. este calitativ deosebită de cele 
din trecut ; programul cabinetului 
este, de asemenea, rezultatul opțiuni
lor exprimate in această etapă dc toa
te partidele care alcătuiesc noua ma
joritate. Totodată, campania electora
lă din Franța evidențiază activitatea 
intensă a forțelor de stingă, alegerile 
ce se desfășoară astăzi și duminica 
viitoare fiind, pe bună dreptate, apre
ciate ca un test de o deosebită sem
nificație.

★
Pentru poporul român este un mo

tiv de vie satisfacție faptul că. si în 
săptămîna care s-a scurs, evenimen
tele pe plan intern si extern au do
vedit din plin realismul si clarviziu
nea politicii partidului si statului 
nostru, caracterul ei profund con
structiv, corespunzător întru totul 
cerințelor fundamentale ale făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. imperativelor vieții interna
ționale actuale.
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MITING AL PRIETENIEI ROMANO-CHINEZE
prilejuit de vizita delegației Marii Adunări Naționale

Președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
l-a primit pe primul ministru al guvernului român

DAMASC 11. — Trimisul 
Agerpres transmite : Primul 
tru al Guvernului Republicii 
liste România, tovarășul

prietenesc, alese urări de sănătate 
și fericire, iar poporului român prie
ten noi și importante succese pe ca
lea prosperității și progresului.

Președintele Hafez Al-Assad a 
evocat cu căldură relațiile de strînsă 
prietenie care îl leagă de președin
tele Nicolae Ceaușescu și a dat o 
înaltă apreciere raporturilor bilate
rale româno-siriene.

Evidențiind in mod special reali
zările obținute în domeniul cooperă
rii economice, președintele Hafez 
Al-Assad a exprimat dorința de a 
amplifica și intensifica aceste ra
porturi de conlucrare rodnică, con- 
feri.ndu-le astfel perspective dintre 
cele mai favorabile, în interesul 
României și al Siriei, al cauzei păcii 
și cooperării în lume.

A avut loc, de asemenea, un fruc
tuos schimb de vederi privind unele 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale, o atenție deosebită 
fiind acordată situației din Orientul 
Mijlociu. Primul ministru român a 
prezentat considerentele președinte
lui. Nicolae Ceaușescu cu privire la 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu. la căile și mijloacele de în
făptuire a unei păci juste și trainice 
în această parte a lumii.

special 
minis- 
Socia- 
Manea 

Mănescu, a fost primit,' sîmbătă, de 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez Al-Assad.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, primul ministru 
al guvernului român a înmînat pre
ședintelui Hafez Al-Assad un me
saj de prietenie și i-a transmis 
calde felicitări cu prilejul realegerii 
și reînvestirii sale în înalta funcție 
de președinte al Republicii Arabe 
Siriene. De asemenea, au fost trans
mise, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu; urări cordiale de sănă
tate și fericire personală președin
telui Hafez Al-Assad și doamnei 
Anisse Al-Assad, de noi succese, 
prosperitate și pace poporului sirian 
prieten.

Președintele Hafez Al-Assad a 
mulțumit călduros pentru mesaj și 
l-a rugat, la rîndul său, pe primul 
ministru român să transmită, din 
partea, sa și a doamnei Anisse Al- 
Assad, bunului său prieten, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu un salut

Începerea convorbirilor

Președintele Hafez Al-Assad a scos 
in evidență complexitatea situației 
din zonă și s-a referit la eforturile 
pe care țara sa le face pentru regle
mentarea conflictului din Orientul 
Mijlociu.

în cursul convorbirilor a fost evi
dențiată necesitatea realizării unei 
soluționări globale a conflictului, a 
instaurării unei păci juste și durabile x 
în Orientul Mijlociu, bazată pe retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
ocupate în urma războiului din 1967, 
pe realizarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
crearea unui stat independent, pe 
respectarea rezoluțiilor adoptate de 
O.N.U. în această privință.

Președintele Siriei și primul mi
nistru al guvernului român și-au ex
primat dorința de a se reîntîlni în 
vederea continuării dialogului cu 
privire la raporturile bilaterale și 
unele aspecte ale vieții internațio
nale.

La primire a participat Abdel Rah
man Khleifawi. președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii AraDe 
Siriene.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie, 
stimă și respect reciproc.

PEKIN 11 (Agerpres). — Delega
ția Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România a vizi
tat orașele Nankin și Șanhal. Cu 
acest prilej au avut loc întîlniri cu 
tovarăși din conducerea comitetelor 
revoluționare ale provinciei Kiangsu 
și ale celor două municipalități, au 
fost vizitate obiective cu caracter 
economic și social.

La Complexul petrochimic din 
Sanhai a avut loc un miting al 
prieteniei româno-chineze. prilejuit 
de, vizita delegației parlamentare ro
mâne. condusă de Nicolae Giosan. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Au participat tovarășii Tan Cen-lin, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte' al Comitetului Permanent 
al Adunării. Naționale a Reprezen
tanților Populari a R. P. Chineze. 
Liu Fu-tsia si Wang Yi-ping. mem
bri ai C.C. al P.C. Chinez, secretari 
ai Comitetului de partid si vicepre
ședinți ai Comitetului revoluționar ale 
municipiului ■ Sanhai.

Au luat cuvîntul tovarășii Wang

Yi-ping și Nicolae Giosan, care au 
evocat relațiile de prietenie dintre 
partidele, țările si popoarele Româ
niei și Chinei. Wang Yi-ping a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor obținute 
de poporul român în opera de con
struire a socialismului, sub condu
cerea P.C.R.. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al P.C.R.. președintele Republicii 
Socialiste România. El a urat clasei 
muncitoare, poporului român noi suc
cese în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate si in înain
tarea României spre comunism.

.Nicolae Giosan a salutat succesele 
Chinei în construirea socialismului si 
a adresat urarea ca. sub conducerea 
P.C. Chinez. în frunte cu președinte
le Hua Kuo-fen, poporul chinez să 
obțină 
carea 
XI-lea 
sesiuni 
tionale 
a R. P. Chineze, să îndeplinească sar
cinile mărețe de transformare a Chi
nei. pînă la sfirșitul secolului. într-o 
tară socialistă modernă si puternică.

LIBREVILLE 11 (Agerpres). — 
Tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care reprezintă 
Partidul Comunist Român la festivi
tățile organizate la Libreville cu oca
zia celei de-a X-a aniversări a creă
rii Partidului Democrat Gabonez, a 
fost primit de El Hadj Omar Bongo, 
secretarul general fondator al parti
dului, președintele Republicii Ga- 
boneze.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost inmî- 
nat secretarului general al P.D.G. un 
mesaj de prietenie și solidaritate, 
felicitări cordiale și cele mai bune 
urări de succes pe calea progresului

economic și social, a dezvoltării libe
re și independente a Republicii Ga- 
boneze.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele El Hadj Omar Bongo a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de înal
tă considerație, sincere urări de fe
ricire și sănătate, urări de succes 
deplin poporului român in opera de 
edificare a noii societăți.

Președintele Omar Bongo a rea
firmat și cu această ocazie dorința 
părții' gaboneze de a întări și dez
volta în continuare relațiile statorni
cite între P.D.G. și P.C.R., între 
Gabon și România, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral, precum și colaborarea pe plan 
internațional.

Formarea noului

oficiale

succese tot mai mari în apli- 
hotărîrilor Congresului al 
al P.C. Chinez și 'ale primei 
a celei de-a V-a Adunări Na- 
a Reprezentanților Populari

Vizita în Egipt a ministrului român
f

al apărării naționale

DAMASC 11 — Trimisul special 
Agerpres. transmite : Sîmbătă după 
amiază' a sosit Ia Damasc tovarășul 
Manea Mănescu, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, care, la invitația • pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene, Abdel Rah
man Khleifawi, face o vizită oficială 
de prietenie în Siria.

Primul ministru este însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Nicolae Ionescu. vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
M. Nicolae. adjunct al ministrului in
dustriei chimice, Mircea Georgescu, 
inspector general de stat la Inspecto
ratul General de Stat pentru Inves- 
tiții-Construcții, de consilieri și 
perți.

Pe aeroportul capitalei siriene, 
podobit cu drapele de stat ale 
publicii Socialiste România 
Republicii Arabe Siriene, tovarășul 
Manea Mănescu a fost salutat cu 
prietenie și cordialitate de premierul 
Abdel Rahman Khleifawi, Jamil 
Chaja, vicepreședinte al Consiliului 
de .Miniștri pentru probleme econo
mice, Youssfi Fahmi, vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme de servicii, Abdel Karim. Adi, 
ministru de stat pentru afaceri ex
terne. Mouhamad Al Imadi. minis
trul economiei și comerțului exterior. 
Chtewi Seifc. Iassa Darwish. Geor
ges Hauraniye, Taha Al-Khayrat, 
Adnan Dabbagh. Ghassan Chalboub, 
miniștri, alte perșoane oficiale si
riene.

Erau prezenți Emilian Manciur, 
ambasadorul României la Damasc, si 
Walid Al-Moualem. ambasadorul Si
riei la București.
’ După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, primii miniștri 
au trecut în revistă garda de onoare.

ex-

îm- 
Re- 

Și

în cursul după-amiezii, la Damasc 
au început- convorbirile oficiale din
tre primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene, Abdel 
Rahman Khleifawi.

Cei doi șefi de guvern și-au ex
primat satisfacția pentru rezultatele 
pozitive înregistrate în ultimii ani în 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
româno-siriene pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultural și 
in alte domenii — relații bazate pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi. respectului independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc,

A fost subliniată de ambele părți 
importanța deosebită pe care au 

■ adus-o la evoluția continuu ascen
dentă a raporturilor de trainică prie
tenie, statornicite între țările, parti
dele și popoarele noastre. întîlnirile 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad. care au deschis, 
de fiecare dată, noi perspective de 
întărire și amplificare a raporturilor 
multilaterale româno-siriene.

Primii miniștri ai celor două țări 
s-au informat reciproc asupra mersu
lui construcției economice și sociale în 
România și Siria.

Cei doi prim-miniștri au convenit 
ca în cadrul viitoarelor întîlniri de 
lucru să abordeze cu prioritate pro
blemele privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării e- 
conomice, îndeosebi în producția in
dustrială, în agricultură și in alte 
sectoare de activitate de interes 
reciproc.

Convorbirile, care au avut un 
racter de lucru, s-au desfășurat 
tr-o atmosferă de prietenie.*

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene, Abdel 
Rahman Khleifawi, a oferit un di
neu oficial în onoarea primului mi
nistru al Guvernului Republicii So-

ca- 
în-

Azi, alegeri parlamentare
în Franța

cialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu.

Au participat persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe primul mi
nistru, precum și oficialități si
riene.

în toasturile rostite în timpul di
neului. desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, președintele Con
siliului de Miniștri. Abdel Rahman 
Khleifawi, și primul ministru Manea 
Mănescu au evidențiat relațiile de 
strinsă colaborare si prietenie stator
nicite între țările, partidele si popoa
rele noastre, subliniind contribuția 
hotărîtoare, la promovarea și extin
derea acestor raporturi, a înțelegeri
lor convenite cu prilejul intîlnirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad.

Cei doi șefi de guvern si-au expri
mat convingerea că întîlnirile. con
vorbirile și celelalte contacte prile
juite de actuala vizită vor contribui 
la dezvoltarea și adîncirea conlucră
rii fructuoase dintre țările si popoa
rele noastre. în interesul reciproc, al 
cauzei destinderii internaționale, al 
păcii si înțelegerii între națiuni.

Primii miniștri au .relevat preocu
pările permanente ale României și 
Siriei pentru promovarea unei poli
tici de pace, de înțelegere și colabo
rare între state, pentru soluționarea 
pe cale politică a problemelor liti
gioase, pentru stingerea focarelor de 
încordare și conflict. în acest cadru, 
s-a arătat că atît România, cit și Si
ria desfășoară o activitate consec
ventă și dinamică, menită să con
tribuie la instaurarea unei păci 
drepte și trainice în Orientul Mijlo
ciu. subliniindu-se necesitatea inten
sificării eforturilor pentru reglemen
tarea pe cale pașnică, prin tratati
ve. a situației din zonă.

Primii miniștri au toastat în sănă
tatea președinților Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad.*

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Manea Mănescu a fost sa
lutat de tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru, Angelo Mi- 
culescu. viceprim-ministru. Traian 
Dudaș.. Nicolae Nicolaescu. Constan
tin Stătescu. Ion Stănescu. miniștri, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Era prezent Mahmoud Jairoudeyăh. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Siriei la București.

ROMA 11 (Agerpres). — Premie
rul desemnat al Italiei, Giulio An
dreotti, a prezentat, sîmbătă seara, 
președintelui republicii, Giovanni 
Leone, lista noului guvern — un ca
binet minoritar democrat-creștin, 
care va primi sprijin în parlament 
din partea unei „majorități progra
matice" formate din partidele demo
crat-creștin, comunist, socialist, so
cialist-democratic și republican.

în noul guvern. Arnaldo Forlani 
deține funcția 
rilor externe.

de ministru al aface- 
iar Francesco Cossiga

guvern italian
— de ministru al afacerilor interne. 
Ministerul Apărării va fi condus de 
Attilio 
tiei — 
nistru ...
Franco Maria Malfatti. iar al trezo
reriei — Filippo Pandolfi.

Prin constituirea noului cabinet 
democrat-creștin. pe baza unui pro
gram care va fi controlat de parti
dele „arcului constitutional", se pune 
capăt crizei guvernamentale, ce du
rează de la 16 ianuarie.

Ruffini, iar Ministerul Justi- 
de Francesco Bonifacio.1 Mi- 
al finanțelor a fost 1 numit

CAIRO 11 (Agerpres). — General
colonel Ion Coman. ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
România, aflat într-o vizită 
în fruntea unei delegații 
române, a vizitat unităti si 
de învătămînt militare si 
economice.

însotit de general de 
Muhammad Abdul Gham Al 
vicepremier, ministrul de război și al 
producției militare al Egiptului, gene-

în Egipt 
militare 

instituții 
obiective

armată 
Gamassi.

ralul-colonel Ion Coman si delegația 
militară română au vizitat Luxorul și 
împrejurimile sale. Pretutindeni, de
legația română a fost primită cu deo
sebită căldură si simpatie, manifes
tări ale spiritului de prietenie si co
laborare care caracterizează relațiile 
dintre România si Egipt.

La aceste vizite a participat, de 
asemenea. Petru Burlacu. ambasado
rul român la Cairo.

t
t,vizitei

dialog prietenesc și sincer" 
apreciază comunicatul publicat 

după întrevederea
BERNA 11 (Agerpres). — Comuni

catul dat publicității la încheierea 
convorbirilor dintre primul ministru' 
al Greciei, Constantin_Karamanlis, și 
primul 
Ecevit. 
vețiană 
stabilit 
sincer", 
convenit să continue acest dialog, ce 
va putea deschide calea unor soluții 
concrete în diversele probleme care 
au adus- 
turce.

Părțile, 
reafirmat 
nelor lor 
și juste problemelor existente intre 
cele două țări.

„Un în Anglia

ministru al Turciei, Biilent 
desfășurate în localitatea el- 
Montreux, arată că a fost 
„un dialog prietenesc și 
Cei doi prim-miniștri au

prejudicii relațiilor greco-

subliniază comunicatul, au 
dorința politică a guver- 
de a căuta soluții pașnice

Karamanlis—Ecevit
Primul ministru al Greciei, Con

stantin Karamanlis, a declarat sim
bătă că scopurile întrevederilor a- 
vute cu omologul său turc, Biilent 
Ecevit, au fost atinse. Șeful gu
vernului grec a afirmat, de ase
menea, că „ambianța amicală" în 
care s-au desfășurat aceste convor
biri va facilita și desfășurarea vii
toarelor întrevederi bilaterale.

într-o declarație făcută înainte de 
plecarea din Montreux, primul mi
nistru al Turciei, Biilent Ecevit, s-a 
declarat convins că întrevederile au 
permis stabilirea unui climat de în
credere între șefii de guvern ai celor 
două țări. Premierul turc a expri
mat .speranța că negocierile tehnice 
care vor avea loc între reprezentanții 
celor două țări vor fi mai fructuoase.

LONDRA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, 
și-a încheiat simbătă vizita de două 
zile efectuată în Marea Britanie.

El a fost însoțit de Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

Președintele Tito a avut întreve
deri cu regina Elisabeta a Il-a și cu 
primul ministru James Callaghan. 
Au fost discutate probleme interna
ționale. între care situația din Afri
ca de est. relațiile Est-Vest. rezul
tatele reuniunii de la Belgrad a re
prezentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa, precum și aspecte 
ale relațiilor bilaterale.

agențiile de presă transmit:
înîrevsdsw E. Honecker-

Y. J&tCiteL Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a avut, la Berlin, un 
schimb de opinii cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, aflat intr-o vizită în R.D.G. 
După cum precizează agenția A.D.N., 
au fost examinate probleme ale 
adîncirii in continuare a colaborării 
prietenești dintre R.D.G. și O.E.P.

Președintele S.U.A., Jimmy
Carter, a semnat așa-numitul, Act 
asupra neproliferării, care stabilește 
condițiile de cooperare între Statele 
Unite și alte țări in domeniul ex
ploatării energiei nucleare în sco
puri pașnice. Acest document vi
zează, în primul rînd, să determine 
o ratificare generală a tratatului asu
pra neproliferării nucleare. El sta
bilește un ansamblu de proceduri și 
de criterii menite să asigure 
că țările cărora S.U.A. le furnizează 
combustibil nuclear nu vor încerca 
să-l utilizeze în scopuri militare.

vor începe, la 15 martie, un marș 
pentru interzicerea totală a armelor 
atomice. O parte a demonstranților 
vor pleca din mai multe orașe ale 
insulei Hokkaido (din nordul țării), 
iar alta din Nagasaki (in sud), pen
tru ca la 24 aprilie să se întilnească 
Ia Tokio, unde va avea loc o mare 
demonstrație.

© „100 MEDICAMEN
TE SI UTILIZAREA LOR 
JUDICIOASĂ". Acesta este 
titlul unei lucrări întocmite de 
medici și farmaciști belgieni. 
Autorii au selectat din marele 
volum de medicamente existen
te pe piață doar o sută, care 
reprezintă însă 80 la sută din 
consumul actual. Fără să j se 
substituie recomandărilor medi
cale. lucrarea, care oferă infor
mații ample despre fiecare 
medicament recomandat, urmă
rește în primul rînd să averti
zeze împotriva înmulțirii alar
mante a cazurijor de contracta
re a asa-numitelor maladii me
dicamentoase. După cum scriu 
autorii, aceste maladii consti
tuie. în ordine statistică, a șap
tea cauză a spitalizărilor. Faptul 
că producătorii de medicamen
te ,.confundă“ adesea informația 
cu propaganda, bineînțeles în 
scopurile evidente ale profitu
rilor cît mai mari, face ca me
dicii și farmacologii să fie de
zinformați în privința a nume
roase produse lansate pe piață 
și să le prescrie în detrimentul 
publicului.

Aproape 36 milioane de cetățeni 
cu drept de vot sint chemați azi în 
fața urnelor pentru a-și exprima 
opțiunile xasupra viitoarei configu
rații a Adunării Naționale a 7__
tei. întreaga atmosferă din aceste 
zile, după cum subliniază 
pariziană, este dominată de 
rea că aceste alegeri au o impor
tanță deosebită, ele urmind să an
gajeze într-o largă măsură viitorul 
politic al Franței.

La ocuparea celor 491 de man
date parlamentare candidează un 
număr record de propuși — peste 
4 000 — care își vor disputa șan
sele în cadrul celor două tururi de 
scrutin: primul la 12 și cel de-al 
doilea la 19 martie. Pentru prima 
dată, circa 4 milioane de 
francezi, în vîrstâ 
participa — in 
virtutea unei legi 
votate de parla- 
frient în iulie 197.4
— la o astfel de 
consultare națio
nală.

Vineri seara s-a 
încheiat oficial 
campania electorală, pe care ziarul 
„Le Monde" a caracterizat-o drept 
„una din cele mai inverșunate din 
perioada postbelică". Deși evan
taiul formațiilor politice este foarte 
larg, confruntarea s-a desfășurat, 
in fapt, intre exponenții actualei 
majorități guvernamentale și cei ai 
partidelor de stingă din opoziție.

Principalul subiect al campaniei 
electorale a t'ost situația economică 
și socială a Franței, care, alături de 
celelalte țări capitaliste dezvoltate, 
traversează o perioadă prelungită 
de recesiune.

Actuala majoritate parlamentară
— din care fac parte gruparea 
„gaullistă", partizanii președintelui 
Valery Giscard D’Estaing. radicalii 
de dreapta și alte grupări — a ți
nut să releve în repetate rînduri, 
prin cuvîntul premierului Raymond 
Barre, că procesul de redresare e- 
conomică — inițiat în septembrie 
1976 și completat prin așa-numitul 
„program de la Blois" — deși ‘vi
zează o perioadă de trei ani, a în
ceput să dea unele rezultate pozi
tive : echilibrarea balanței comer
ciale. creșterea „apetitului" inves
tițiilor. un oarecare recul al șoma
jului și inflației.

Forțele de stingă — comuniștii, 
socialiștii, radicalii de stînga — a- 
preciază însă că situația economică 
a țării s-a ameliorat doar în apa
rență ; doar recurgînd la punerea

Fran-
presa 
păre-

tineri
de 18 ani, vor

I

ei s-au 
demo- 

să ducă

Corespondență 
din Paris

in situație de hibernare a econo
miei — subliniază partidele de o- 
poziție — guvernul a redus impor
turile și a echilibrat pe moment 
balanța comercială. In realitate, a- 
preciază „stînga", situația cămine 
fragilă. Tocmai de aceea, atit se
cretarul general al P.C.F., Georges 
Marchais, cit și primul ‘secretar al 
P.S.F., Franpois Mitterrand, au a- 
rătat că lucrurile nu se vor în
drepta prin paliative, că șint nece
sare măsuri radicale pentru o inndire 
autentică. In acest sens, 
pronunțat pentru reforme 
cratice profunde, menite
la sporirea simțitoare a consumu
lui maselor muncitoare și la o sti
mulare pe această cale a econo
miei franceze.

Existența a două mari orientări 
între care sint 
chemați să aleagă 
cetățenii francezi 
nu înseamnă însă 
că fiecare dintre 

' ele este omogenă, 
că nu există deo
sebiri de vederi. 
In ce privește 

stînga, este pozitiv că, in pofi
da deosebirilor, ce s-au ma
nifestat adesea într-o formă pole
mică. coțnuniștii și socialiștii nu 
exclud posibilitatea cooperării in 
■cadrul unui guvern al stingii.

în acest sens reține atenția înțe
legerea de ultim moment interve
nită intre partidele comunist și so
cialist de a se întîlni, probabil mii- 
ne, la nivel înalt, pentru a elabora 
o declarație comună asupra anga
jamentelor precise ale partenerilor 
în ce privește componența și obiec
tivele generale. ale politicii gu
vernului care va fi constituit în e- 
ventualitatea victoriei stingii. Cu 
același prilej se așteaptă să se a- 
jungă la un acord și în problema 
„desistării". adică a renunțării, la 
al doilea tur de scrutin. în favoa
rea candidatului cel mai bine pla
sat în cadrul primului tur.

Asupra rezultatelor alegerilor, 
pronosticurile observatorilor de pre
să, cît și ale cercurilor politice de 
aici, sint foarte rezervate. Deși son
dajele de opinie publică indică o 
majoritate a voturilor pentru opo
ziția de stînga, se observă, tot
odată, că aceasta nu atrage după 
sine și o majoritate de man
date, dat fiind sistemul electo
ral neproporțional aflat în vigoare; 
Hotăritor va fi. 
doilea scrutin.

Gh.

CARACAS 11 (Agerpres). — fn- 
tr-un mesaj adresat Congresului na
țional. președintele . Venezuelei, Car
los Andres Perez, a evidențiat că în 
ultimii patru ani Venezuela a făcut 
un pas important in dezvoltarea și în 
consolidat ea independenței sale eco
nomice. în context a fost subliniată 
importanța deosebită a naționalizării 
ramurilor de bază ale economiei — 
industria petrolului și industria fie
rului.

Abordînd problemele politicii ex
terne venezuelene. președintele a re
levat dezvoltarea și extinderea legă
turilor Venezuelei cu toate tarile lu
mii. indiferent de orînduirea lor so- 
cial-economică.

Cea de-a zecea ediție a Tir- 
gului internațional de !n Cairo 
a fost Inaugurată sîmbătă de 
primul ministru Mamdouh Sa
lem. Pavilionul României a fost 
vizitat de Ahmed Sultan, vice
prim-ministru pentru probleme
le producției industriale ?i mi
nistru al electricității, Zakaria 
Tewfiq Abdul Fatah, ministrul 
comerțului și aprovizionării, 
Hamed El Sayeh, ministrul 
economiei și cooperării econo
mice, de alte persoane oficiale, 
ie numeroși oameni de afaceri. 
Vizitatorii iu apreciat gama 
largă a produselor celor 21 de 
întreprinderi românești de co
merț exterior expozante, cali
tatea mărfurilor si modul de 
prezentare a acestora.

La Bangkokîși desfă?°arâ lu- 
crările cea de-a 34-a sesiune a Co
misiei Economice și Sociale pentru 
Asia și Pacific (ESCAP), la care 
România participă in calitate de ob
servator. Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează probleme ale dezvoltării 
cooperării economice in zonă.

Convorbiri americano-israeliene
WASHINGTON 11 (Agerpres). - 

Președintele Jimmy Carter a primit 
la Casa Albă pe ministrul israelian 
al apărării. Ezer Weizman. tn timpul 
convorbirii, transmite agenția France 
Presse: șeful statului 
asigurat pe ministrul israelian de 
continuarea „cooperării strinse" care 
există intre S.U.A. și Israel in do
meniul militar, garantarea securită
ții Israelului constituind „unul din 
aspectele fundamentale ale politicii 
externe americane".

Ministrul israelian al apărării a 
avut, de asemenea. întrevederi cu 
secretarul de stat, Cyrus Vance, și 
cu ministrul apărării. Harold Brown.

american l-a

Șl

După aceste întrevederi, Ezer Weiz- 
man a declarat presei, răspunzînd la 
o întrebare, că in prezent climatul 
din relațiile israelo-americane rămi- 
ne ..mai degrabă încordat". El a con
firmat această apreciere intr-un in
terviu acordat televiziunii israeliene, 
in care apreciază că Israelul „a co
mis erori de tactică, ce au slăbit po
ziția acestui stat în S.U.A.". El a 
adăugat că ..o situație foarte neplă
cută se poate crea dacă apropiata 
vizită a premierului Menahem Begin 
in S.U.A. nu reușește să apropie 
punctele de vedere ale celor două 
țări".

de fapt, cel de-al

CERCE1ESCU

Pentru reunificarea independentă 
și pașnică

PHENIAN 11 (Agerpres). — Comi
tetul internațional de legătură pen
tru reunificarea independentă și paș
nică a Coreei a dat publicității o de
clarație 
militare 
curs de 
agenția 
conformă cu voința și interesele în
tregului popor coreean — afirmă 
declarația — care poate conduce la 
suprimarea tensiunii în această zonă 
a lumii este de a se ține cont de

in care condamnă manevreie 
americano — sud-coreene, in 

desfășurare — informează 
A.C.T.C. „Singura soluție
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a Coreei
propunerile Guvernului R.P.D. Core
ene". Comitetul internațional de le
gătură pentru reunificarea indepen
dentă și pașnică a Coreei lansează 
un apel tuturor comitetelor de spri
jin și forțelor progresiste din lume 
pentru desfășurarea unei vaste cam
panii de denunțare și de condam
nare a acestor pregătiri de război și 
pentru întărirea mișcării de solida
ritate cu poporul coreean in lupta 
pentru realizarea reunificării inde
pendente și pașnice a patriei sale — 
relatează agenția A.C.T.C. y

Marș împotriva armelor
atomice. Peste 30 000 de japonezi

Acțiuni revendicative în 
Spania. Spania au declarat 
grevă generală lucrătorii șantierelor 
navale din Cadiz. Bilbao. Vigo. Bar
celona. Valencia. Gijon și alte loca
lități. Greviștii revendică ameliorarea 
condițiilor de muncă si de trai.

©„EUROTUNNEL ’78".
Zilele trecute s-a înche
iat în Elveția, la Basel, „Euro
tunnel ’78". manifestare cu par
ticipare internațională, al cărei 
program a inclus expoziții, se- 
minarii și convorbiri pe tema 
tunelurilor. Faptul că s-a ales 
ca loc al manifestării Elveția nu 
este întîmplător. Nu npmai că 
Elveția este țara cu cel mai 
mare număr de tuneluri, dar și 
celelalte recorduri în materie îi 
revin in majoritate. Astfel, 7 la 
sută din lungimea căilor ferate 
se află sub pămînt ; cele 711 tu
neluri de cale ferată totalizea
ză 345 km ; tunelul Simplon ce 
face legătura cu Italia este, cu 
cei 19.824 km ai săi. cel mai 
lung tunel de cale ferată din 
lume — cel mai lung tunel ru
tier aflîndu-se în construcție 
(16,284 km) ; în fine, ruta Basel- 
Nisa este presărată de nu mai 
puțin de 144 tuneluri.
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Munții. Sînt mari, impunători și trufași — sînt ca munții. .
Meteorologii au demonstrat de mult câ exercită o mare inrîurlre ț 

asupra climatului. Poziția — sau dispoziția — lor față de diferiți cu- 
renți poate determina în zona de influență înnorări sau înseninări, 
ambianță glacială sau caldă, destinsă.

Piscurilo lor se ridică la niveluri înalte. Cîteodată atît de înalte Incit 
vîrfurile se găsesc in nori. Iar de acolo, de sus, nici nu se vede în
totdeauna prea clar ce este jos, pe pămînt.

Munții sint falnici — se ridică pe deasupra celorlalte formațiuni 
geologice — dealuri, coline, movile — pe care le domină. Formînd, 
adesea, blocuri montane, mai mult sau mai puțin masive.

Munții respiră putere ; de fapt au și luat naștere din marile puteri 
— tectonice — care au exercitat atitea și atitea presiuni și au trasut 
utîtea linii de forță asupra întinderilor scoarței terestre A întregii 
scoarțe terestre.

Munții intimidează ; pe vremuri, oamenii primitivi se prosternau la 
poalele lor, considerînd că intre piscuri se află lăcașurile zeilor, a 
căror voință e lege pentru muritori. Așa credeau pe vremuri.

Bogățiile munților nu înseamnă, automat, fericirea localnicilor; nu 
scria poetul, odinioară, că chiar cu muriți ce aur poartă / se cer
șește din poartă-n poartă ?

Bineînțeles că munții, fiind atît de masivi, se caracterizează prin 
imobilitate. Sau imobilism. Și totuși aceasta nu exclude contactele 
directe — de unde și expresia „munte cu munte se întîlnește". Sau 
că se bat munții între ei. Dar se și pot înțelege.

Cîteodată pot fi periculoși: de pe povirnișuri se pot prăvăli stînci 
sau avalanșe care strivesc, blochează sau astupă căi. Firește, 
temporar; pînă la urmă, oamenii degajează drumurile.

in sens figurativ, cind se depun eforturi mari. îndelungate, dar 
rezultatele sînt infime sau dezamăgitoare, se spune, popular, că s-au 
opintit munții și s-a născut un șoricel Unii comentatori politici folo
seau, de pildă, expresia în legătură cu tratativele de dezarmare sau, 
recent, cu rezultatele reuniunii de la Belgrad.

Desigur, există și aspectul invers - cînd munții se sforțează tocmai 
ca să se nască doar un șoricel. Atunci scopul și intenția se substituie 
efectului și consecinței.

Dar mai există o expresie, in sensul limitării atotputerniciei : aceea 
că furnicile pot să mute munții.

...in unele anteprefețe de cărți pot fi întîlnite mențiuni in sensul 
că personalele sint fictive și că orice asemănare cu episoade din 
viață este întimplătoare Apar asemenea mențiuni și pe genericele 
unor filme — după ce sînt 
actorii principali și figuranții 
secundanții din culise etc.

Reluăm această mențiune, 
geologic.

prezentați 
distribuiți

Munții nu

autorii scenariilor, regizorii, 
în diferitele roluri, dirijorii,

sint subiect politic — ci pur

N. CORBU
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® OPERAȚII PRENA
TALE? în laboratoarele Uni
versității Harvard, din S.U.A. — 
după cum relatează ziarul „In
ternational Herald Tribune" -iț 
s-au efectuat cu succes o serie 
de operații neobișnuite. „Pa- 
cienții" au fost fetușii scoși din 
uterul unor maimuțe : după ce 
au fost supuși unor intervenții 
chirurgicale, fetușii au fost re
introduși în uter pentru a fi 
născuți în mod normal. Ia timpul 
cuvenit. „Pînă acum exista pă
rerea că dacă uterul va fi des
chis, sarcina se va întrerupe. 
Aceasta nu este adevărat" — a 
declarat dr. Edward Taub, care 
conduce cercetările în acest do
meniu. El și-a exprimat spe
ranța că. probabil, se va putea 
ajunge la o asemenea tehnică 
dare să permită efectuarea unor 
operații in perioada prenatală 
asupra copiilor pentru corecta
rea unor malformații apărute in 
timpul sarcinii.

© POLUAREA SI VI
RUȘII. Bacteriile și virușii ce 
populează apele reziduale ajung, 
in mod normal, pe firul cursuri
lor de apă. în mări și oceane, de 
unde pot pune in pericol regiu
nile de coastă. După cum scrie 
revista ..Science", respectivii a- 
genți patogeni sînt. găzduiți aici 
in minuscule bule de aer. Miș
carea valurilor, lovirea acestora 
de stînci îi aruncă in atmosfe
ră sub formă de aerosoli, pur- 
t.ați apoi de vint pe distanțe 
mari. împotriva acestui circuit 
al virușilor pot și trebuie luate 
măsuri, și anume epurarea a- 
pelor reziduale. înaintea inte
grării lor in cursurile de apă.

® 24 DE ORE FĂRĂ
TUTUN I Acțiunile de comba
tere a fumatului, tot mai nu
meroase în ultimii ani in întrea
ga lume. îmbracă forme din ce 
in ce mai variate. Astfel, socie
tatea daneză de luptă contra 
cancerului a organ’zat in penul
tima zi a lunii februarie în în
treaga tară „O zi fără tutun", 
în pofida „breșei" pe care a- 
ceastă acțiune o va face in bu
getul statului, ministrul fman
telor — un fumător inveterat — 
a sprijinit, fără rezerve, cam
pania „24 de ore fără țigări și 
’utun".

17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și di fu zorii din inirenrinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul
11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Cofnbinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


