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Să pregătim
temeinic
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și depozitarea
recoltei!

ur-
i- 

re-

cu prilejul marii sărbători
naționale a României
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Peste citeva zile va incepe recol
tarea roadelor toamnei. De altfel, in 
județele din sudul țării se stringe 
sfecla de zahăr, iar peste citeva zile 
combinele vor intra in lanurile de 
floarea-soarelui. Vor urma apoi po
rumbul, cartofii, fructele și strugurii. 
Cu alte cuvinte, ne aflăm în fața unei 
campanii agricole de virf, foarte 
aglomerate, care necesită o amplă 
mobilizare de forțe și mijloace, in- 
trucit este vorba de un mare 
volum de produse ce trebuie recol
tate, transportate și depozitate, toate 
intr-o perfectă corelare pentru a se 
evita orice pierdere de recoltă. Pa
ralel cu eforturile ce trebuie făcute 
acum în ce privește pregătirea utila
jelor de recoltat și a mijloacelor de 
transport, o atenție cu totul aparte 
trebuie acordată asigurării spațiilor 
necesare depozitării și conservării in 
cele mai bune condiții a recoltei, cu 
deosebire a porumbului și florii- 
soarelui, astfel incit rodul muncii 
de un an a milioane de oameni să fie 
păstrat în cele mai bune condiții. Iată 
de ce nu există in aceste zile sarcină 
mai importantă pentru comandamen-

tele județene și 
comunale, pentru 
organele agricole 
și conducerile de 
unități decît aceea 
de a acționa cu 
energie și cu înalt 
spirit de răspun
dere pentru pre
gătirea temeinică 
a campaniei de 
toamnă, pentru 
asigurarea condi
țiilor optime de 
depozitare a în
tregii recolte, pînă 
la ultimul bob. 
Aceasta presu
pune măsuri 
gente pentru 
dentificărea,
pararea și dota
rea corespunză
toare a tuturor 
spațiilor de depo
zitare existente, 
precum și pentru 
punerea în func

țiune, cît mai repede posibil, a ma
gaziilor și pătulelor prevăzute a fi 
construite în acest an.

O mare atenție trebuie acordată în 
această toamnă recoltării și depozi
tării florii-soarelui — plantă tehnică 
deosebit de valoroasă. în anii tre- 
cuți, datorită unor defecțiuni in func
ționarea combinelor, pierderile prin 
scuturare au fost mari. De asemenea, 
o bună parte din producție a trebuit 
depozitată în spații improvizate, ceea 
ce a determinat și unele deprecieri 
calitative. în acest an au fost luate 
măsuri speciale pentru repararea și 
buna utilizare a combinelor, iar În
treaga cantitate de semințe va fi. 
adăpostită în magazii închise, dotate 
cu toate utilajele necesare in vederea 
asigurării unei conservări de durată, 
în condițiile respectării ritmului pre
văzut de eliberare a magaziilor exis
tente. fiecare județ își poate asigura 
spațiile necesare pentru depozitarea 
in bune condiții a întregii cantități 
de floarea-soarelui. Excepție fac doar 
județele Dolj, Mehedinți și Brăila, 
unde trebuie intensificate eforturile' 
in vederea identificării de noi spații,

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Un miner
alături de alți o sută
Comunistul Gheor- 

, ghe Scorpie este unul
/ dintre cei mai cunos-

cuți și apreciați șfjfi 
| de brigadă din Valea

Jiului. „Fișa lui bio
grafică" cuprinde : 
de ani de muncă 
miner la Uricani ; 
proape 15 ani, șef de 
brigadă ; a pregătit 
pină acum peste 150 
de mineri, multi din
tre ei fiind în prezent 
șefi de schimb sau de 
brigăzi la 
Lupeni.

încă in 
Gheorghe 
cerut organizației do 
partid să-i încredin
țeze formarea uneia 
dintre cele mai mari 
brigăzi din bazinul 
carbonifer. Și acum, 
după opt ani. brigada 
are tot 100 de oameni 
și un front de lucru 
din trei abataje fron
tale cu o lungime de 
200 metri, susținut de 
1 400 de stîlpi și grinzi 
metalice. Opt trans
portoare scot cărbune
le din abataj. Este im
portantă. extrem de 
importantă dotarea 
tehnică a abatajelor, 
faptul că întreaga ac
tivitate se desfășoară 
aici „pe faze tehnolo
gice". Dar in condiții
le muncii din subte
ran. cind „halele uzi
nei subpămintene" se 
mută mereu, a coor
dona și organiza acti
vitatea celor o sută de 
oameni, 
plin 
tare, 
cină 
tă

21 
ca 
a-

Uricani și

anul 1970. 
Scorpie a

folosind din 
tehnica din do- 
inseamnă o sar

de cea mai inal- 
responsabilitate. 

Sarcină pe care comu
nistul aflat in fruntea 
brigăzii o îndeplinește 
cu succes. Dovada cea 
mai concludentă este 
faptul că harnicii or
taci ai lui Gheorghe 
Scorpie au extras in 
primul semestru al a-

cestui an. peste pre
vederi. 2 600 de tone 
de cărbune cocsificabil 
de bună calitate.

— Noi nu sintem 
oamenii faptelor ex
traordinare — ne spu
ne șeful de brigadă. 
Ne facem pur și 
simplu datoria. Mai 
sînt unii care caută 
diferitele „chei" ale 
sporirii productivității 
muncii uitînd că le 
poartă în propriile 
„buzunare". „Cheile"

brigăzii noastre 
la indemina oricui : 
folosirea la maximum 
a timpului de lucru, 
predarea schimbului 
din mers și nu 
„gura" minei sau 
galerii, utilizarea din 
plin a tehnicii cu care 
sintem 
„cheie" 
folosim 
constă în organizarea 
temeinică a muncii, in 
încetățenirea unei dis
cipline ferme, munci
torești.

L-âm cunoscut pe 
acest reputat miner la 
locul de muncă, i-am 
ascultat părerile, pro
punerile la multe a- 
dunări sau schimburi 
de experiență. El nu 
spune cuvinte mari, 
dar are darul de a-i 
convinge pe cei ce-1 
ascultă prin farme
cul... faptelor.

— Se știe că mese
ria de miner e aspră, 
bărbătească. Tocmai

la 
pe

dotati. O 
pe care o 
tot timpul

de aceea e foarte 
important primul con
tact cu formația de 

. lucru, cu șeful ei — 
ne spunea minerul 
Mihai Vitan, de opt 
ani șef de schimb in 
această brigadă. Ori
cine vine pentru pri
ma dată in brigada 
noastră privește spre 
cel care o conduce. 
Și-1 vede acolo unde 
este mai greu, cu în
demnul și cu umărul. 
Are un fel al lui de 
a fi : este calm, 
cumpătat cirîd este 
vorba de a-1 deprin
de pe careva cu taine
le mineritului, dar și 
sever și neînduplecat 
fată de orice act de 
indisciplină, perseve
rent în rezolvarea tre
burilor brigăzii sau 
ale ortacilor săi. Așa 
a reușit să întemeieze 
o formație de lucru 
pe cît de mare, pe atit 
de omogenă.

Gheorghe Scorpie a 
venit la Uricani fără 
să anunțe ambiții deo
sebite. Ele au apărut 
și s-au împlinit prin 
muncă. Nu ne-a vor
bit despre satisfacția 
de a 
miner 
Văii 
faptul 
au crescut atiția alții. 
Ne-a spus doar că doi 
din cei mulți sînt frați 
ai săi : Eustațiu — 
vagonetar, Spiridon — 
șef de schimb în bri
gada fruntașă pe 
mină.

Tradiția mineritului 
prinde rădăcini adinei 
în familia comunistu
lui Gheorghe Scorpie. 
Care frate își cheamă 
frații spre locuri pe 
care nu le-a îndrăgit, 
de care nu s-a legat 
sufletește ?

fi devenit un 
de frunte al 

Jiului. despre 
că alături de el

Sabin CERBU
Desen de T. Ispas

fie în cadrul bazelor de recepție, fie 
în magaziile proprii ale unităților 
agricole. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit tocmai județele amintite se 
numără printre acelea care au reali
zat anul acesta o recoltă bună de 
floarea-soarelui, căreia trebuie să i 
se găsească acum condiții corespun
zătoare de păstrare.

Porumbul este cultura de toamnă 
care ridică cele mai mari probleme 
de depozitare și conservare. în pri
mul rmd, pentru că este vorba de o 
cantitate apreciabilă căreia trebuie 
să i se asigure nu numai o preluare 
in ritm cu recoltatul, dar și o înma- 
gazinare corespunzătoare. Sînt nece
sare apoi măsuri organizatorice deo
sebite la bazele de recepție, pentru 
depozitarea diferențiată, în funcție 
de umiditatea știuleților și de carac
teristicile spațiilor de adăpostire. 
Problema nr. 1 o constituie însă asi
gurarea spațiilor necesare, respectiv 
a numărului de pătule și arioaie pen
tru depozitarea întregii cantități de 
porumb prevăzută a fi livrată_la_fon- 
dul de stat ; 
parativ cu 
depozitare 
a crescut 
ca urmare 
făcute de 
struirea de 
spune că. in condițiile in care vor 
fi puse în funcțiune toate pătule le 
prevăzute a fi construite pmă in 
toamnă, problema depozitării porum
bului ar putea fi rezolvată in cea 
mai mare 
județe — 
toșani — 
de spațiu 
problema 
este însă rezolvată, deoarece a întîr- 
ziat mult amenajarea pătutelor. Cu 
toate că, pe ansamblu, planul valoric 
pe primele șapte luni a fost realizat 
in proporție de 86 la sută, prea 
puține sint, pătulele noi șata să pri
mească noua recoltă. j 
Galați, Teleorman și Timiș, lucrările 
sint mult rămase in urmă. Sub 30 la 
sulă din planul pe acest an se si
tuează județele cu pondere mare in 
producția de porumb și cărora, de 
fapt, le-au fost destinate și fondu
rile cele 
ștrucția de 
Dolj, Bihor, 
O situație cu 
toare in ce 
spațiilor de depozitare a porumbu
lui se înregistrează la întreprinde
rile pentru producerea nutrețurilor 
combinate Caracal, Ciulnița, Ur- 
leasea, Ovidiu, Bâia Mare.

Acum, cind timpul este înaintat, 
realizarea planului la construcția 
noilor spații pentru depozitarea po
rumbului, 
urmă, nu 
pe seama 
li ta te. Un 
foarte concret în rezolvarea proble
melor care condiționează punerea in 
funcțiune a tuturor adăposturilor se 
așteaptă din partea comandamente
lor județene, a organelor agricole 
și chiar a unităților agricole din 
zonă, care sînt chemate să participe 
cu echipe de meseriași și chiar cu 
utilaje la executarea lucrărilor. Sar
cini mari, revin în această direcție

sau în contul FNC. Com- 
alți ani, capacitatea de 
a porumbului știuleți 

considerabil, și această 
a eforturilor deosebite 

către stat pentru con- 
> noi pătule. Se poate

parte. De altfel, in unele 
Olt. Iași, Mehedinți, Bo- 
există chiar un excedent 
de depozitare. în altele, 
depozitării porumbului nu

mai mari 
pătule, 
Vaslui, 

totul 
privește

n județele

pentru con- 
cum ar fi 
Argeș ș. a. 

necorespunză- 
amenajarea

în județele rămase in 
mai poate fi lăsată numai 
întreprinderilor de specia- 
sprijin mai substanțial și

(Continuare în pag. a IlI-a)

în secția turbine a întreprinderii de mașini grele București

DEMNI
Rînduri dintr-o scrisoare primită 

la redacție : „Țara noastră este 
frumoasă, bogată, are locuri de 
muncă pretutindeni și in toate do
meniile, la orașe și sate. Țara are 
nevoie de oameni care știu și sint 
gata să pună umărul acolo unde 
este nevoie, alături de umărul 
țării".

Semnatarul rindurilor de mai sus 
a scris gindul lui eu cerneala re
alității trăite nemijlocit de el și de 
atiția oameni ca el. Tocmai de 
aceea expunerea directă se distinge 
prin miezul ei de adine și tulbură
tor înțeles.

Cine este autorul sau autoarea 
scrisorii ? Ar putea foarte bine să 
fie Anișoara Filip. La urma urmei, 
destinul ei se confundă firesc cu 
destinul a milioane de oameni. 
In miezul acestei veri, Ani
șoara a făcut întîiul pas într-o pro
fesie industrială. De loc e din Bu- 
zemi Botoșanilor. Oamenii de aici, 
inclusiv cei din spița Filip, și-au 
avut din tată în fiu locul de muncă 
la cimp. Anișoara a rupt tradiția. 
„Cum ai să lucrezi tu ca lăcătuș 
mecanic ?“, s-au întrebat și au în
trebat-o cei apropiați. Răspunsul 
fetei intrată, proaspăt în eșalonul 
clasei muncitoare din Botoșani ? 
L-am consemnat mai înainte. Din 
hala nouă a întreprinderii de șuru
buri unde lucrează de puți
ne zile, privește adesea prin fe
restrele largi. Lanurile de porumb, 
fremătătoare, dau înconjur între
prinderii. „Ce vezi in legănarea 
porumbului, Anișoara Filip în
trebarea n-o surprinde. „Parcă aș
tept s-apară ai mei, la cules".

Nu, nu-i cituși de puțin un des
tin izolat. De ce ne-am oprit 
atunci la el ? Tocmai pentru că în- 
trinsul se rotunjește un adevăr de 
largă generalitate. Un adevăr pa
rafat de cei 34 de ani de libertate, 
de strategie a Partidului Comunist

Pustietatea și pus
tiul se referă la locuri 
și ținuturi nelocuite și 
neumblate, fie că așa 
au fost dintotdeauna, 
fie că au fost pustiite, 
devastate de dușma
nii acestor locuri și 
ținuturi de-a lungul 
istoriei. Proza noastră 
clasică e plină de a- 
semenea evocări și e 
de-ajuns să-l cităm pe 
Vlahuță: „Doarme sub 
șuierul vînturilor de
șertul larg, nemărgi
nit al Bărăganului...".

Vînturile șuieră și 
astăzi, dar Bărăganul 
nu mai doarme și 
omul a început să dea 
la o parte ierburile și 
bălăriile, înălțînd în 
locul lor cetăți cu co
șuri de fabrici, platfor
me industriale, hale și 
furnale, cartiere de 
locuințe în orașe vechi 
și noi, silozuri și case 
de cultură, pretutin
deni. pe întinsul Bă
răganului. Al tuturor 
bărăganelor și pustie
tăților de odinioară, 
de acum un secol, de 
acum cincizeci de ani. 
de acum peste treizeci 
de ani.

Dispare singurătatea 
oamenilor nu numai 
pentru că învățăm pe 
zi ce trece tot mai te
meinic să muncim și 
să trăim împreună : 
singurătatea dispare 
și pentru că se retra
ge pe zi ce trece pus
tiul locurilor, 
mai sălbatic 
din Apusenii 
și ignorați 1
mult, te î
acum ceva făcut și pus 
de mîna omului. Pe va
lea cea mai necerce
tată din Harghita sau 
din Bucovina apar 
un pod, o cabană fo
restieră. poza gravă a 
unui excavator. La
nurile coapte din Do- 
brogea sau din Banat 
mărturisesc prin ele 
însele intervenția a- 
gricultorului. operații
le preliminare de tra
tare a solului, dar in 
scenografia lor se in
sinuează. in cirduri 
disciplinate, păsări cu 
cioc preistoric sub for
mă de combine și de 
tot soiul de semănă
tori și culegătoare me
canice.

Pentru călătorul cu

. Pe cel 
povîrniș 

cîntati 
mai de- 
intimpină

treabă pe acolo său 
chiar pentru cel fără 
treabă, pentru turistul 
ocazional, este recon
fortant. liniștitor să 
fie însoțit la tot pa
sul de astfel de sem
ne ale inteligentei, vo
inței și hărniciei se
menilor săi. Ele nu-i 
tulbură pacea și-i spo
resc sentimentul de 
siguranță. Cu reperele 
acestea nimeni nu se 
mai poate simți sin
gur în fața naturii. 
Natura însăși nu mai 
e singură, 
într-o 
fastă 
forța umană 
prelucrează și o admi-

aflindu-se 
permanenta, 

comunicare cu 
care o

însemnări de 
FLORIAN POTRA

nistrează. De la auto- 
gestiunea naturii se 
trece la gestiunea co
munistă. muncitoreas
că a fiecărei palme de 
pămint.

Nu știu dacă statis
ticienii noștri au fost 
interesați să stabileas
că. pe harta tării, ra
portul dintre ariile nea
tinse de mina omului 
și cele în care prezen
ța acestuia, oricît de 
timidă. e evidentă. 
Bănuiesc că acestea 
din urmă sînt infinit 
precumpănitoare și că 
în curînd nici un col
țișor nu o să rămînă 
neinvestigat. Dincolo, 
firește, de faza de ex
plorare necesară :
cred că se intră fără 
zăbavă intr-o fecundă 
și diversificată fază 
de exploatare. adică 
de transformare siste
matică 
folosul 
tuturor 
triei.

O asemenea feno
menologie e străveche, 
curind vom aniversa 
peste două milenii de 
organizare 
că a vieții pe aceste 
meleaguri. Dar nicio
dată nu s-a ajuns la 
densitatea și intensi
tatea de azi, in noua 
viață socialistă a na
țiunii. Abia acum se 
statornicesc și se în
țeleg mai adine legă-

a naturii in 
oamenilor, al 

locuitorilor pa-

geto-daci-

turile cu semnificații 
imediate sau îndepăr
tate intre locuri și oa
meni, intre palma de 
pămint cultivat și con
struit, 
starea 
cultivă 
iese, direct și indirect. 
Aceste legături poartă 
un singur nume : 
muncă, adică acțiune 
conștientă, rațională și 
planificată, menită să 
apropie națiunea so
cialistă de societățile 
cele mai avansate e- 
conomic de pe glob, 
în afara muncii nu e- 
xistă nici o posibilita
te, nici o șansă, 
este ușor, desigur, 
ales că trebuie 
muncim, ca să zic 
și „retroactiv".
doar în contul secolu
lui și anilor noștri, ci 
sintem nevoiți să um
plem, cu o proaspătă 
hărnicie, zestrea de 
înapoiere adunată in 
alte secole. trecute. 
Facem și ceea ce ar 
fi trebuit să facă și 
n-au făcut — din di
ferite cauze istorice — 
bunicii și străbunicii 
noștri : într-o jumă
tate de secol dobîndim 
roade pentru cel pu
țin un secol și jumă
tate. Altminteri nu se 
poate.

Și cît de departe am 
ajuns și cît de repe
de, incă de pe acum, 
față de viziunea lui 
George Călinescu asu
pra unui specific na
țional intrat astăzi în 
desuetudine : „Rasa
noastră care a văzut 
că munca ei este pe
riodic culcată la pă
mint de seisma politi
că. a căpătat pruden
te și construiește mi
nuscul, solid și pitit 
la munte. Ei îi e fri
că să atragă atenția 
aruncind clopotnițe 
spre cer".

România contempo
rană atrage atenția, 
dimpotrivă, deschis, 
în văzul lumii întregi, 
și aruncă spre cer 
clopotnițele atitor și 
atîtor construcții ma
juscule și solide, ope
re de civilizație au
tentică. Dinaintea lor. 
umbrele locurilor pus
tii se retrag și dispar 
pentru totdeauna. Să 
le spunem adio.

reelaborat, și 
celor care-1 
și reconstru-

Nu 
mai 

să 
așa.

nu

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

IN TARA DEMNITĂȚII
mai bine de 4 000 in actualul cin
cinal.

Dincolo de_ cifre se află politica 
Partidului 
dezvoltare armonioasă, echilibrată 
a tuturor zonelor și localităților 
țării. Dincolo de cifre se află efor
tul statornic de investiții care a 
operat mari schimbări în harta fi
zică și industrială a patriei socia
liste. Se află realitatea pe care nu
mai socialismul o poate genera : 
asigurarea unui loc de muncă des
povărat de exploatare, liberă, fie
cărui cetățean — factorul hotărîtor 
al prosperității României socialiste, 
a fiecăruia dintre fiii ei, în parte.

— Certitudinea locului de muncă, 
la noi, in România, pentru toți ce
tățenii ei — indiferent că sînt ro
mâni, maghiari, germani sau de 
alte naționalități — este un fapt 
obișnuit, ne spune Nicolae Simion, 
specialist în automatică, proaspăt 
inginer stagiar la „Unio“-Satu Mare. 
Eu, unul, știam că voi veni aici 
încă din ultimul an de studii. Iar 
dacă aici nu mai era nevoie, alte 
sute și sute de locuri de muncă din 
întreaga țară mă așteptau...

Viața de muncă a lui Nicolae Si
mion — și, în egală măsură, a pro
moției lui — a început, așadar, cu 
această certitudine. La adăpostul 
ei, al pîinil cîștigate prin muncă, 
demn, în deplină securitate a exis
tenței, se pun în valoare cunoștin
țele acumulate, pasiunile care au 
stat la temeiul opțiunii pentru o 
meserie ori alta. Intr-un cuvînt, 
înflorește personalitatea umană, 
este promovat spiritul novator, 
viața e trăită drept, cu rost, fără

3
Român privind dezvoltarea patrii 
socialiste. Tineri ori mai puțin ti
neri — din satul așezat și el pe 
trainice temelii socialiste, ori diri 
localități urbane — intră firesc în 
rindurile clasei noastre muncitoare, 
unde au un loc al lor, unde se 
afirmă prin potențialul de muncă 
și spirit novator. Faptul se petrece 
zilnic nu numai în municipiul Bo
toșani, ci și la Bucecea ori Săveni, 
la Flăminzi său Dorohoi, după cum 
îl întilnim în egală măsură la Ur-

tat să mai cheme la luciu. Locurile 
de muncă „de lingă casă", pretu
tindeni în România, reprezintă 
o realitate de dimensiuni sociale, 
în continuă adăugire. Ne spune 
maistrul Gheorghe Molnar :

— Ce făceau oamenii Blajului 
pină mai în urmă cu ani ? Luau 
drumul Sibiului ori Mediașului, Clu
jului sau Cugirului să învețe o me
serie, să prindă rădăcini. Eu sint 
unul dintre aceștia. Mulți ani am 
lucrat la Mediaș. Tovarășul meu

Comunist Român de

Dezvoltarea impetuoasă a economiei socialiste asigură 
condiții optime de muncă și de viață 

tuturor cetățenilor patriei

ziceni sau Aiud, Strehaia sau Adjud, 
Medgidia ' sau Aleșd, Gheorgheni 
sau Balș. „Țara are locuri de muncă 
peste tot" și nu așteaptă decît „re
plicile" hărniciei, umărul de nă
dejde. care să adauge noi înălțimi 
edificiului nostru socialist, de-o 
ambiție fără pereche.

Anișoara Filip face parte deci 
dintre acei care își ajută județul să 
străbată mai repede drumul spre 
realizarea unei producții industriale 
anuale de zece miliarde lei. Șansa 
ei este aceea că dimineața muncii 
sale s-a potrivit sub zodia unor rit
muri accelerate care pun în miș
care toate energiile, au nevoie de 
toate energiile. Necunoscută pentru 
totdeauna va rămîne pentru această 
tînără fie și numai ideea de a 
migra in altă parte a țării pentru 
aflarea unui loc de muncă. Milioane 
de tineri, de prin alte țări, aflați 
ca și ea, în dimineața muncii, în
cremenesc în așteptarea sirenelor 
de fabrică care

de echipă, frezorul Francisc Bosoi, 
a muncit la „Independența“-Sibiu. 
Ce fac oamenii Blajului de cîțiva 
ani încoace ? Se califică, muncesc 
și se perfecționează in industria 
Blajului. Așa cum a făcut un alt 
tovarăș de echipă, Emilian Mărgi
nean, frezor, cum au făcut zeci și 
zeci ca el de la întreprinderea de 
accesorii pentru mașini-unelte Blaj, 
unde lucrez și eu, de la celelalte în
treprinderi din localitate...

Se întorc blăjenii la industria lor 
de acasă. Așa cum s-au întors 
oltenii, vrîncenii, harghitenii, vas
luienii, teleormănenii, mehedințe- 
nii, dobrogenii... Să ne aplecăm fie 
și in treacăt asupra unei realități 
consemnate. în județul Alba, statis
tica înregistra în 1950 un număr de 
10 680 personal mediu muncitor in 
industria socialistă. în 1978 numărul 
acestora a sporit la aproape 63 000. 
Numai in ultimii 
creat in industria județului 
23 000 noi locuri de muncă, din

zece ani s-au 
Alba 
care

Ilie TANASACHE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Bucurii pentru
milioane de oameni

E foarte cunoscut că în 
Occident capodopere ale 
picturii universale sînt scoa
se la licitație : sublimul, su
ferința, culoarea, geniul, în- 
gîndurarea au devenit in
vestiții rentabile ; El Greco 
nu înseamnă sfială in fața 
frumuseții, ci bani siguri, ne
supuși fluctuației și evaziu
nii. Sociologi occidentali, u- 
neori atît de prompți in a- 
nalizarea unor fenomene, nu 
și-au pus niciodată întreba
rea : prin ce miracol El 
Greco, Renoir, Velasquez, 
Delacroix au ajuns monedă 
de schimb, și nu orice mo
nedă, ci cea mai sigură din
tre toate. Amestecul dintre 
geniul, suferința, truda pic
torilor și „șarpele monetar" 
a devenit obișnuit, iar ope
re fundamentale ale picturii 
au fost și sînt adesea sus
trase confruntării cu oame
nii, în loc ca ele să bucu
re milioane de oameni... 
Proprietatea personală asu
pra capodoperelor artei uni
versale a devenit, astfel, și o 
insultă la adresa celor care 
le-au creat. Ce ar însemna 
pentru un scriitor ca un ro-

man la care a lucrat 
ani să fie citit de un 
om ? Ce sens ar avea 
truda lui ? Un prieten 
meu, coleg, autentic 
de artă, care stringea 
a dărui — așa cum au făcut 
și acești minunați colecționari

ani și 
singur 
atunci 
de-al 

iubitor 
pentru

însemnări de
TEODOR MAZILU

ale căror strădanii se văd 
astăzi depuse la loc de cinste, 
in noul lăcaș de cultură, 
„Muzeul colecțiilor" — mi-a 
făcut următoarea mărturisire, 
pe care o reproduc cu 
exactitate de „proces-verbal", 
tocmai pentru a-i sublinia 
înalta

sînt

delicatețe umană : 
•Florile pictate de Luchian 

prea frumoase 
le admir numai 
buie să
Ca artist care știa cu cîtă 
inimaginabilă trudă se naște 
ceva durabil, decisiv, credea 
pe bună dreptate că numai 
întîlnirea cu cei mulți poate

ca să 
eu. Tre- 

le vadă toți".

echivala cu o răsplată. în a- 
fară de aprobarea celor multi 
nu există cununi de lauri : 
operele nemuritoare sini me
nite să bucure, să elibereze, 
să inalțe omul.

Aceste probleme m-au pre
ocupat de mult — fac parte 
din neliniștile și bucuriile de 
fiecare zi, din autobiografia 
mea sufletească, ele au deve
nit însă mai clare, mai acute 
în zilele acestea, cu prilejul 
inaugurării „Muzeului colec
țiilor de artă" de către pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Revoluția 
noastră socialistă și-a propus 
să elibereze omul de exploa
tare, dar să-l elibereze si de 
ignoranță, să-i redea, odată 
cu libertatea, tot ce a qreat 
mai inalt spiritul omenesc, să 
pună la dispoziția maselor 
întregul patrimoniu cultural. 
Opere fundamentale ale artei 
române și universale — 
strinse cu atîta dragoste și 
generozitate de colecționari, 
adevărați iubitori de artă 
care împărtășesc și celorlalți 
bucuria lor — au fost dăruite 
tuturor. Aceasta corespunde, 
pe un plan mai larg, demo-

au amuțit și au ui- (Continuare în pag. a Il-a)

Muzeul colecțiilor de artâ, inaugurat recent în Capitală

crației noastre culturale, gri
jii permanente, constante a 
partidului și statului ca ma
sele populare, făuritorii tu
turor valorilor sociale, să-și 
ridice necontenit nivelul de 
cunoștințe, deschizindu-li-se 
larg orizontul spiritual, pu- 
nîndu-se în slujba formării 
conștiinței lor toate comorile 
de artă și cultură.

E foarte plăcut pentru un 
scriitor, pentru orice om să 
observe că evenimente de 
interes national corespund cu 
cele ale ființei sale intime.

Munca plină de pasiune șl 
pricepere a colecționarilor, 
dragostea lor adevărată pen
tru artă se văd astfel pre
țuite, partidul și statul nos-

tru considerind activitatea 
lor ca o acțiune culturală 
deosebită, cu importante va
lențe formativ-educative. Și 
prețuind această generozita
te. această înțelegere exactă, 
științifică, a democrației cul-

turii, să ne amintim încă o 
dată, ca un omagiu adus pro
priei noastre libertăți și ne
voi de dăruire, cuvintele lui 
Anton Pann : „De la lume 
adunate și la lume iarăși 
date".

COMORI DE ARTĂ ÎN MUZEUL COLECȚIILOR
• „Născută ca bun al poporului, opera 

de artă trebuie să viețuiască tot ca 
un bun al poporului"

• Expresie a unei statornice 
pentru artă, pentru irumos

pasiuni

In pagina a IV-a
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FAPTUL !

DIVERS I
i

Necton ’78
Este numele unei viețuitoare 

marine care plutește la suprafa
ța apei. Dar este și denumirea 
noii expediții subacvatice orga
nizată de un grup de specialiști 
de la Stațiunea de cercetări 
„Stejarul", județul Neamț, in 
adîncurile lacului de acumulare 
Bicaz. Expediția — condusă de 
cercetătorul Ionel Miron — a 
fost alcătuită din trei. labora
toare submerse scufundate la 
diverse adîncimi, prevăzute cu 
camere de televiziune cu circuite 
integrate. Timp de 10 zile, ex
pediția a efectuat cercetări pri
vind bogata faună și floră din 
zonă, îndeosebi asupra compor
tării păstrăvilor in condiții de 
creștere în bazine închise. 
Cercetătorii au revenit la supra
față cu o „recoltă" bogată 
imagini și observații inedite.

Fetița 
din fintină

de

In timp ce patrula pe șosea, 
ca de obicei, un echipaj al mi
liției județului Ilfov, condus de 
căpitanul Teodor Bedros, a fost 
sesizat că dintr-o fintină de pe 
raza comunei Sinești s-ar auzi 
un scîncet de copil. Sosind in 
grabă la locul cu pricina, lucră
torii de miliție, cu ajutorul ce
tățenilor, au reușit să scoată din 
fintina părăsită o fetiță in virstă 
de vreo zece zile. A fost inter
nată de urgență la Spitalul Fun- 
deni.

în urma cercetărilor întreprin
se, a fost descoperită și aceea 
care-i dăduse naștere fetiței (că 
numai mamă nu se poate numi). 
Este din Slobozia și are 26 de 
ani.

Pină cind legea iși va spune 
cuvintul, să notăm că fetița se 
află in prezent in afara oricărui 
pericol.

Pe drumul 
cunoașterii

Din comuna Fitionești, județul 
Vrancea, am primit o scrisoare 
semnată de profesorul de biolo
gie Lazăr C. Felix și de cei 30 
de elevi membri ai cercului de 
biologie-geografie „Emil Racovi- 
ță“ de la Școala generală nr. 1. 
Ei ne scriu — cu îndreptățită 
mândrie — despre bogatele lor 
colecții mineralogice, petrogra- 
fice, botanice, zoologice, arheo
logice și etnografice. Adunate cu 
prilejul expedițiilor pionierești 
în timpul vacanțelor prin țară, 
numeroasele și variatele mate
riale au fost studiate, catalogate 
și expuse în 16 vitrine in localul 
școlii. Colecțiile sint utilizate nu 
numai in pregătirea științifică 
a elevilor, ci și inactivitatea de., 
împrospătare sau îmbogățire a 
cunoștințelor părinților și a altor 
cetățeni ai comunei, activitate 
in care, nu o dată, micii iscodi
tori ai tainelor naturii sint ei 
înșiși „ghizi". Așa a început 
pentru cei din Fitionești drumul 
cunoașterii științifice — pe care 
il dorim să le fie cit mai lung 
și mai rodnic !

Rezervat
cu... rezerve

Vineri, 25 august, ora 9 și 30 
de minute. Călătorii așteaptă 
gararea trenului accelerat 221. 
Cind iși face intrarea in Gara 
de Nord, incepe numărătoarea 
inversă. Vagonul 15, 14, 13... Fină 
la nr. 1. Dar de vagonul 12, 
care trebuia să ducă in tabăra 
de la Simbăta-Brașov 86 de copii 
intre 4 și 6 ani — vagon rezer
vat cu cîteva zile in urmă — 
nici urmă ! In fața acestei si
tuații, cei de la biroul de miș
care al Gării de Nord nu mișcă 
un deget : „Probabil — spun ei 
— colegii de la triaj au uitat să 
atașeze vagonul cu pricina. Tre
nul pleacă, iar copiii (de la gră
dinița „Tricodava" din Capitală), 
rămân nedumeriți pe peron. Au 
plecat abia după patru' ore de 
așteptare, cind, in sfirșit, vago
nul rezervat și-a făcut apariția. 
Așteptăm să vedem ce tratament 
rezervă acestei neglijențe cei de 
la Regionala C.F.R. București.

I Întru 
potolire

Trei luni de zile a zăcut în 
spital Ion T. Dar nu pentru că 
suferea de vreo boală sau că fu
sese accidentat. Ion T. a fost 
internat in spital in stare gravă 
din cauza lui Valeriu Linca, din 
comuna Dăbuleni, județul Dolj. 
Acest Valeriu Lined, pornit pe 
scandal, s-a luat la harță, din 
te miri ce, cu Ion T. La un mo
ment dat, in timpul încăierării, 
Lincă a pus mina pe un băț și 
a început să-l lovească pe Ion Ț. 
pină cind acesta a căzut la pă- 
mînt. Acum, împotriva bătăușu
lui s-a început urmărirea pe
nală, la capătul căreia legea iși 
va spune cuvintul.

Geaman
tanul 
nimănui ?

La ieșirea din județul Neamț, 
pe șoseaua Roman—Suceava, a 
fost găsit un geamantan doldora 
cu obiecte de îmbrăcăminte. Ce
tățeanul care l-a găsit (Nicolae 
Soare din Roman, strada Tudor 
Vladimirescu, bloc 19) l-a pre
dat imediat la miliție. După 
cum ne informează ofițerul 
Ionică Salaru, de la miliția mu
nicipiului Roman, din cerceta
rea geamantanului nu rezultă 
nici un indiciu care să dea de 
urma păgubașului. Poate că află 
pe această cale și se prezintă 
să și-l ridice. îi reamintim doar 
că, la 21 august, s-a împlinit 
exact o lună de cind geamanta
nul stă fără stăpin.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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— Cîte cereri, scrisori, reclamații 
și propuneri au adresat cetățenii in 
acest an consiliului popular ?

Tovarășul Ion Frățilă, primarul 
municipiului Tîrgoviște, n-are nevoie 
de mult timp de gindire pentru a 
răspunde.

— Dacă adăugăm la cele trimise 
în scris pe cele înregistrate la au
diențe și în cadrul întîlnirilor pe care 
le organizăm periodic cu cetățenii pe 
cartiere, numărul lor se apropie de 
3 000. Indiferent că 
probleme de or
din personal sau 
general, cu 
bleme ce necesi
tă rezolvări ime
diate sau de 
perspectivă, scri
sorile și sesizările 
cetățenilor repre
zintă o sursă 
permanentă de 
cunoaștere a rea
lității, de perfec
ționare a activi
tății consiliului 
popular. Apre
ciind în acest 
mod valoarea 
scrisorilor și se
sizărilor, 
străduit 
străduim să 
zolvăm cu 
răspunderea 
blemele pe 
acestea le ridică.

O asemenea apreciere se cere 
probată, firește, de fapte. Iar analiza 
lor atestă — după cum vom vedea — că 
aici, la primăria din Tîrgoviște, mă
surile luate pe baza Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. din ' . -
cu privire

. vității de 
propunerilor și reclamațiilor oame
nilor muncii au condus la creșterea 
răspunderii pentru problemele ridica
te de către cetățeni in toate compar
timentele consiliului popular. Ca do
vadă, aproximativ 99 la sută din 
scrisorile și cererile adresate consi
liului popular în audiențe de la în
ceputul anului și pînă la 1 august au 
fost examinate atent și au primit 
răspuns la termenul legal, iar cea mai 
mare parte din acestea au fost solu
ționate în mod favorabil. La nivelul 
fiecărui compartiment, se asigură o 
analiză sistematică a modului de so
luționare a scrisorilor și cererilor. 
Astfel, săptămînal, primarul sau pri
mul vicepreședinte sînt informați de 
către sectorul scrisori-audiențe asu
pra structurii pe probleme a scriso-

se adresează cu

rilor adresate consiliului popular, iar 
cu această ocazie se stabilesc atît 
modul de rezolvare a acestora, cit și 
prioritățile care trebuie avute în ve
dere.

Efectele acestei măsuri se regăsesc, 
așa cum aveam să constatăm și în re
zultatele cu care se încheie analizele 
lunare consacrate de comitetul exe
cutiv examinării 
rilor. Cele patru 
care au avut loc 
goare a legii și

scrisorilor și sesiză- 
analize de acest fel, 
de la intrarea în vi- 
pînă acum au con-

pro-

ne-am 
și ne 

re- 
toată 
pro- 
care

Un exemplu bun, 
care ar putea fi 
chiar foarte bun

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI POPULAR 
AL MUNICIPIULUI TÎRGOVIȘTE

martie a.c. și a Legii 
la îmbunătățirea acti- 

rezolvare a scrisorilor.

semnat că în perioada aprilie-august 
consiliului popular i-au fost adresate 
574 de scrisori, iar cadrele de condu
cere ale acestuia au acordat 638 au
diențe. Dacă adăugăm la aceste sta
tistici faptul că la ora actuală cetă
țenii au primit răspuns la toate pro
blemele ridicate în scrisori și audien
țe, că peste 50 la sută din propuneri 
au și fost traduse în viață, se contu
rează, în linii mari, o activitate po
zitivă.

De ce în linii mari și nu în tota
litate 7 Pentru că — așa cum vom 
vedea — în activitatea de examinare 
a scrisorilor, de organizare a primirii 
cetățenilor în audiențe continuă să se 
mai manifeste unele neajunsuri. 
Subliniam mai înainte, de pildă,, că 
99 Ia sută din scrisorile și problemele 
ridicate la audiențe au fost rezolvate 
în termenul legal. Deci, doar unu ia 
sută, respectiv circa 10 scrisori nu 
au fost soluționate în conformitate 
cu prevederile legale. Procentul în 
sine, la un număr atît de mare de

cereri și scrisori cîte vin la primărie, 
este — desigur — mic. Dar în cazul 
celor circa 10 scrisori termenele le
gale de rezolvare au fost depășite nu 
cu o zi, două, ci cu 40 pină la 70 de 
zile ! Evident, legea stabilește că, în 
situația unor scrisori care ridică pro
bleme deosebite, se poate acorda — 
pe baza unor justificări întemeiate — 
prelungirea termenului. în cazul scri
sorilor amintite, nici unul însă din 
tovarășii care au primit sarcina să le 
rezolve n-a solicitat prelungirea ter

menului, tocmai 
fiindcă acest lu
cru nu avea jus
tificare.

Supunem aten
ției și următoarea 
situație : graficul 
de primire în au
diență 
respectat 
tre toți 
stabiliți 
audiențe, 
dă, în cursul lunii 
iulie au fost ți
nute audiențe nu
mai în 8 zile din 
24, iar 5 dintre 
acestea au fost 
acordate de pri
mul vicepreșe
dinte al consiliu
lui popular. O si
tuație aproape si
milară oferă re
gistrul de audien

ță și in lunile iunie și mai. Expli
cația furnizată de inspectorul cu scri
sorile și audiențele, că „oamenii vin 
în audiență mai mult la primar și 
primul vicepreședinte", nu este con
formă cu realitatea. Atunci cind au 
acordat audiențe, cind au manifestat 
interes pentru ținerea lor la orele 
stabilite, oamenii au venit și la tova
rășii vicepreședinți Gh. Vlad, Gh. Po
pescu, Ermila Plăiașu, și la secreta
rul comitetului executiv — Florin Ră- 
dulescu.

Adevărata explicație și adevărata 
concluzie a situației relatate o 
găsi — sîntem siguri 
rășii în cauză. Pentru 
scrisorilor oamenilor 
noi un statut politic 
definit, iar respectarea lui este 
numai o sarcină de serviciu, o înda
torire legală. Este, in ultimă instanță, 
un act politic de cea mai mare în
semnătate.

C. PRIESCU 
Gh. MANEA 
corespondentul „Scînteii"

nu este 
de că- 

tovarășii 
să țină
De pil-

vor
— chiar tova- 
că soluționarea 
muncii are la 

și juridic bine 
nu

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

U i 11 1
1 ț, « 3

Tîrgul de mostre 
de bunuri de con
sum rămîne des
chis pînă Ia 3 

septembrie
A 9-a ediție a Tîrgului de 

mostre de bunuri de consum a 
fost vizitată pînă în prezent de 
peste 300 000 de vizitatori. Ei au 
examinat calitatea și varietatea 
exponatelor, formulînd deseori 
aprecieri elogioase, dar și ce
rința ca acestea să fie asimilate 
operativ în producția curentă și 
livrate ritmic unităților comer
ciale. Concludent este în acest 
sens și testul întreprins. 92 la 
sută din vizitatorii care au 
participat la acest sondaj 'de 
opinie au efectuat cumpărături 
la unitățile și punctele comer
ciale din perimetrul tîrgului. 
Pină in prezent au fost desfă
cute mărfuri în valoare de 
aproape 100 milioane lei, preli- 
minîndu-se o substanțială depă
șire a prevederilor inițiale.

Datorită interesului manifes
tat de public, organizatorii au 
luat măsuri ca tîrgul să rămină 
deschis pină la 3 septembrie, 
inclusiv. în fotografia de sus : 
unul din standurile tîrgului.

Bolile reumatismale, alimentația și mișcarea

în fotografie: vedere din stațiu
nea Jupiter.
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ÎNSEMNATE REDUCERI DE PREȚURI IN TOATE 
STAȚIUNILE DE PE LITORAL

După cum apreciază meteorolo
gii, luna septembrie, datorită tem
peraturilor ridicate care se vor 
înregistra, va constitui o perioadă 
firielnică pentru concediu la mare, 

n cursul întregii luni se asigură 
un bogat program de manifestări 
cultural-artistice, posibilități de di
vertisment, dintre care amintim 
excursiile în împrejurimi și la 
Varna — R. P. Bulgaria.

De la 1 septembrie se beneficiază 
de însemnate reduceri de prețuri 
în toate stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre. Astfel, în timp ce 
un loc — cazare și masă — la un

hotel de categoria I costă în lunile 
iulie-august circa 100 de lei pe zi, 
între 1—15 septembrie prețul se re
duce la aproximativ 65- de lei, iar 
între 16—30 septembrie la 57 de lei. 
Numărul zilelor de sejur se stabi
lește după preferințe. La transpor
tul pe calea ferată se acordă redu
cere de tarif.

Informații suplimentare și re
zervări de locuri la agențiile și 
filialele oficiilor de turism și ale 
I.T.H.R. București.

DEMNI ÎN ȚARA DEMNITĂȚII
numai 
mărul 
triale, 
acestor ani, și fiecare dintre ele 
este cuprinsă în mișcarea de dez
voltare rapidă, de prefaceri struc
turale I

„Țara noastră este frumoasă, bo
gată, are locuri de muncă pretu
tindeni și în toate domeniile, la 
orașe și sate...". Vasile Balascan, la 
cei 21 de ani ai săi, ar fi putut 
foarte bine să aștearnă și el pe 
hîrtie gîndul acesta limpede. Este 
instalator de ventilație la întreprin
derea de construcții și montaje si
derurgice Galați. Unul din cei 
15 000 ciți au ocupat un loc de 
muncă in județul ce se mărginește 
cu Dunărea, in prima jumătate a 
acestui cincinal. Așadar, Vasile 
Balascan putea foarte bine să-și 
așeze semnătura sub gîndul amintit 
dacă nu declara reporterilor, mai 
înainte, următoarele : „Azi, știe 
oricine că, dacă vrei să muncești, 
găsești loc peste tot. S-a construit 
atît, se construiește necontenit. Eu 
insă la altceva vreau să mă opresc : 
«cum ne începem noi, tinerii, viața 
de producție 7». Eu, aici, la Galați, 
am început locuind omenește, la 
bloc, fără să-mi lipsească nimic. 
Iată cum munca cinstită, demnă, 
creează condiții de viață trăită in 
demnitate, fără griji. Aflu din sta
tistici că în județul Galați s-au

(Urmare din pag. I)
griji și fără lipsuri. Toți ceilalți co
legi de muncă ai inginerului stagiar 
de la „Unio" — amintim intre aceș
tia pe Gheorghc Păunescu, Ștefan 
Kalik și Vasile Fogel — indiferent 
că vorbesc românește, ungurește ori 
germana, stăpînesc deopotrivă lim
bajul minunat al muncii și vieții 
ce se desfășoară în deplină unitate, 
pentru binele țării și al lor, în 
egală măsură. Consemnăm aici și 
un gînd al inginerei stagiare Mas- 
kulik Ttind, care, asemenea lui 
Nicolae Simion, a trăit și trăiește 
aceleași certitudini : „Știam încă 
din facultate că am loc dc muncă 
asigurat aici, la „Unio" Satu Mare, 
unde lucrează de trei ani și soțul 
meu. Dincolo de acest motiv senti
mental, încă unul : la „Unio" mun
cesc mulți dintre consătenii mei ro
mâni și maghiari din Turulung, o 
comună a județului nostru. Și vor 
lucra și mai mulți, pentru că „Unio" 
se dezvoltă necontenit — am aflat 
că în 1980 producția acestuia va fi, 
față de 1948, de peste 770 ori mai 
mare !“. La calculul exact al ingi
nerei cu certitudini pe toate fron
turile, încă unul : la o asemenea 
creștere a producției uzinei, efecti
vul de personal muncitor, față de 
același an 1948, va înregistra un 
spor de 16 ori. Cu alte cuvinte, de 
16 ori mai multe locuri de muncă

în această uzină. Dar Săt- 
are atîtea obiective indus- 

cele mai multe creații ale

construit în anii socialismului mai 
bine de 50 000 de apartamente. Pen
tru cei ce muncesc, se înțelege. Dar 
lucrul acesta s-a petrecut peste tot 
și de aceea eu zic că cei care incep 
anii de muncă să ia aminte și la o 
asemenea realitate...".

Lingă consfințirea, prin Constitu
ție, a dreptului lș muncă în Româ
nia contemporană, se cuvine să 
așezăm, obligatoriu, și posibilitatea 
reală a împlinirii, pe tot cuprinsul 
patriei, pentru toți fiii patriei — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, femei și bărbați, in
diferent de vîrstă și pregătire — a 
acestei prevederi a dreptului uman 
celui mai elementar : de a avea un 
loc de muncă. Un singur argument 
semnificativ aici : în prima jumăta
te a cincinalului in curs, numai 
pentru muncitori au fost create a- 
proape 400 000 noi locuri de muncă.

Cîte țări se pot mîndri cu o ase
menea statistică — realitate născută 
într-un răstimp de doar doi ani și 
jumătate ? Iar lîngă acest argu- 
ment-pilon să așezăm totdeauna 
demnitatea existenței generată de 
putința de a cîștiga o pîine prin pu
terea brațelor și minții tale, prin 
participarea la uriașa operă de edi
ficare a socialismului pe pămîntul 
României. Este suprema demnitate 
cu care își încep ziua de muncă și 
de viață, la fiecare răsărit de soare, 
cetățenii patriei noastre aflată spre 
comunism în zbor.

La 29 august
0 NOUĂ TRAGERE 

EXCEPȚIONALĂ 
LOTO

La agențiile Loto-Pronosport 
se găsesc în vînzare biletele 
pentru noua tragere excepționa
lă LOTO — organizată la 29 
AUGUST 1978. Această tragere 
atribuie autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Skoda 105 L“, cîștiguri in 
bani de valoare fixă — 50 000, 
25 000, 10 000 lei etc. și de valoa
re variabilă. în cadrul cîștiguri- 
lor de valoare fixă se acordă 
excursii în R. P. Bulgaria — 
Turcia sau în R. D. Germană și 
diferența în numerar, 
acordarea cîștigurilor 
ționate se vor efectua 
geri

Pentru 
susmen- 
5 extra- 

„ . repartizate în 2 faze. Se
extrag in total 42 de numere. Se 
atribuie cîștiguri și variantelor 
cu 3 numere din 24 extrase la 
faza I, precum și din cele 18 ale 
fazei a Il-a. Participarea se face 
pe bilete de 5 lei varianta sim
plă — valabile la cele 3 extra
geri ale fazei a Il-a și de 15 lei 
varianta simplă — valabile la 
toate cele 5 extrageri de la am
bele faze. Cu biletele de 15 lei 
se poate participa fie la o va
riantă simplă achitată în propor
ție de 100 la sută, fie cu patru 
variante simple achitate în pro
porție de 25 la sută. Vînzarea 
biletelor — pînă luni, 28 au
gust a.c.

Bolile reumatismale intră în categoria bolilor cu cea mai largă răs- 
pîndire (după cele cardiovasculare), iar dintre ele reumatismul cronic, 
degenerativ, respectiv artrozele și spondilozele, au ponderea cea mai 
mare. Explicația frecvenței crescute a acestor boli ne-a fost dată de 
conf. dr. REMUS NESTOR, șeful clinicii de reumatologie din Centrul 
metodologic de reumatologie.

— Ce sînt artrozele și spondilozele ?
— Sînt afecțiuni reumatismale ne

inflamatorii localizate la nivelul ar
ticulațiilor membrelor, mai frecvent 
la șold, genunchi, degetele mîim- 
lor etc., iar spondilozele reprezintă 
localizarea la nivelul coloanei ver
tebrale. Incidența lor creste odată 
cu vîrsta, fiind confirmate la început 
radiologie : 75—80 la sută din oa
meni. după vîrsta de 40 de ani. pre
zintă semnele radiologice ale unei 
artroze, iar după 50 de ani această 
incidență poate crește pînă la 90 la 
sută. Subliniez faptul că este vorba 
de semne radiologice care nu se ma
nifestă prin durere decît în momen
tul în care intervine si o deformare 
a articulațiilor, alături de alți factori.

— Se poate spune că artrozele șt 
spondilozele sint boli ale vîrstei îna
intate ?

— Spondiloza si artroza nu În
seamnă bătrînețe. 
tîlni și la persoane 
mentul cind se adaugă și alte cauze, 
cum ar fi, de exemplu, obezitatea, 
diabetul etc., ceea ce demonstrează 
relația strinsă care există între mo
dul de alimentație și bolile degene
rative. în general persoanele cum
pătate și cu greutate normală au 
o stare de sănătate mai bună 
deciț cele care consumă alimen
te în exces și devin suprapon
derale. Fapt confirmat si de un stu
diu recent efectuat de specialiștii 
centrului nostru de reumatologie, îm
preună cu colegii de la Clinica de 
nutriție și'boli metabolice din Bucu
rești pe 3 861 bolnavi (din care 613 
diabetici și 3 248 reumatici). S-a 
putut stabili astfel în mod știin
țific relația dintre bolile de nutriție 
și manifestările reumatismale de tip 
degenerativ (artroze si spondiloze). 
Din analiza acestor bolnavi a rezul
tat că modificările reumatismale de 
tip degenerativ la bolnavii cu diabet 
Si obezitate sînt într-o proporție de 
91,81 la sută, fată de 59,54 la sută 
la supraponderalii nediabetici. O 
concluzie se impune de la sine : 
prevenirea bolilor reumatismale în 
general, și în speță a artrozelor și 
spondilozelor, este posibilă dacă se 
păstrează în mod consecvent o greu
tate normală care nu apasă, nu so
licită prin supragreutate articulațiile 
coloanei vertebrale, membrelor.

— Pînă acum v-ați referit in spe
cial la aspectele cantitative ale ali
mentației raționale. Dar sub aspect 
calitativ 7

— Pentru prevenirea bolilor reu
matismale de tip degenerativ și a 
componentelor gutoase se recomandă 
reducerea alimentelor bogate în baze 
purinice, cum sînt viscerele sau mă
runtaiele (ficat, rinichi, creief), pre
cum și a altora, cum sînt conservele 
de carne, supele de carne, piftia, me
zelurile. Sînt alimente care consu
mate în exces pot duce la o creștere 
a acidului uric și la o 
activare a unui proces 
artrozic prin depunerea 
lui la nivelul articula
țiilor sau țesuturilor. 
Regimul lacto-vegeta- 
rian este de preferat, 
fiind capabil să furni
zeze unui organism sau 
unor țesuturi uzate bio
logic, sărurile minerale 
și vitaminele extrem de 
utile prin capacitatea lor 
de a revitaliza celulele, 
țesuturile, întreg orga
nismul.

— în ce privește 
păstrarea mobilității ar
ticulațiilor, ce recoman
dări ne puteți face ?

— în primul rînd, 
combaterea sedentaris
mului, deoarece pe lîngă

sezonul estival, el puțind fi făcut 
tot timpul anului, indiferent 
sezon. Rezultate foarte bune 

obțin în stațiunile de pe litoral 
condiții specifice pentru preve-

Ele se pot in- 
tinere in mo-

alte efecte nedorite, cum ar fi crește
rea greutății, lipsa de mișcare duce și 
la instalarea unor modificări în ana
tomia oaselor, articulațiilor. Se re
comandă ca, paralel cu alimentația 
echilibrată, rațională, să se practice 
zilnic gimnastica, mișcarea.

— Sezonul estival oferă condiții 
specifice pentru prevenirea bolilor 
reumatismale 7

— Nu numai sezonul estival. De la 
început aș dori să menționez că, da
torită condițiilor noi create in sta
țiunile noastre balneare, tratamentul 
acestor boli nu este neapărat legat 
de 
în 
de 
se 
cu
ni rea bolilor reumatismale. O refe
rire specială pentru Techirghioi, 
Mangalia și Eforie, stațiuni reputate 
pe plan mondial prin bogăția facto
rilor naturali de cură (nămol, soa
re etc.). Dar si în numeroase alte lo
calități din tară se fac tratamente 
speciale, atît pentru ameliorarea, cit 
și pentru prevenirea acestor boli. Mă 
gîndesc, de pildă, la stațiunile re
cent modernizate : Amara. Lacul Să
rat. Balta Albă. Geoagiu. Bazna. So- 
vata ș.a.

— în legătură cu tratamentul medi
camentos, ce recomandări ne puteți 
face 7

— Specialiștii reumatologi din În
treaga lume sînt unanim de acord că 
nici un medicament nu poate înlocui 
tratamentul profilactic realizat prin 
kinetoterapie (..tratamentul prin miș
care") : sporturi de agrement, inot, 
atletism, tenis, turism, drumeție, 
adică tot ceea ce tine de practicarea 
mișcării beneficiind de factorii natu
rali. Este bine să reținem că nu 
există încă un medicament miracu
los care să vindece o artroză ori 
spondiloză și, în general, o boală reu
matismală deja instalată. Medica
mentele se recomandă numai în pe
rioadele de acutizare (cind durerile 
sînt mai vii) si au drept scop com
baterea durerilor si a respectivului 
proces inflamator, care generează 
durerea, dar fondul problemei, boala 
în sine, care este reumatismul cro
nic degenerativ, rămîne același, el 
nu poate fi corectat, odată instalat, 
prin medicamente. Cu atît mai în
țelept este să căutăm să le preve
nim cît mai din timp.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Ne prisosesc 
valorile ?

„Tarancoi", „Gheneralul", „Ministraș", 
„Ghioalfă", „Merlu" și ceilalți aflară, cu 
vădită emoție, că la dosar a fost depus ra
portul de expertiză. Raport adus de la 
București la Brăila, prin curier pare-se, 
chiar în acea zi, fixată ca ultim termen de 
amînare al unei îndelungate și complicate 
cauze. Se obținuse părerea unor specia
liști de notorietate în istoria artei, doi oa
meni de cultură bine cunoscuți chiar în 
cercurile mai largi de amatori. Nu și de 
către „Ghioalfă", „Arindașu", „Portocală" 
ale căror grad de elevație și aplicare spre 
cultură erau direct proporționale cu situa
ția lor profesională și penală : din 15 in
culpați numai 6 nu aveau antecedente pe
nale și numai 4 aveau „un fel" de ocupație. 
Cu toată lipsa lor de sensibilitate față de 
valorile spirituale, iată-i totuși ascultînd 
cu deosebit interes opinii de mare densi
tate tdeistică și aleasă exprimare.

O parte din inculpați sînț din Timișoara 
și județul Timiș. Și-au stabilit un fel de 
stat major la Făurei, de unde cu concursul 
altor indivizi, localnici, au dat, în 4 nopți 
de iarnă, 5 lovituri fulgerătoare în 4 județe 
diferite : Ialomița, Tulcea, Iași și Neamț. 
Este uimitoare rapiditatea, distanța și sigu
ranța cu care au operat răufăcătorii, in 
comune în care nu erau cunoscuți și nu 
pătrunseseră in viața lor, dar în care au

mers la sigur, exact la deținătorii unor 
picturi pe lemn, de mare valoare, dintr-o 
singură categorie, cu un stil unic. Au fost 
sustrase, cu scopul mărturisit de a fi tre
cute peste graniță, 145 de obiecte estimate 
la aproape un milion de lei. Din ele au mai 
putut fi recuperate 117. Cităm din părerile 
experților : Valoarea istorică a pieselor, 
care în proporție de 90 la sută aparțin seco
lelor XVIII și XIX (prima jumătate), are 
în vedere faptul că ele fac parte dintr-o 
categorie de mărturii spirituale ce dispar 
cu trecerea anilor. Ca valoare artistică, ma
joritatea acestor piese fac parte dintr-un 
grup stilistic bine precizat. Ca valoare ico
nografică, unele teme au un caracter de 
unicitate. „Remarcăm faptul că toate aceste 
circumstanțe determină o valoare foarte 
înaltă istorică, culturală, artistică și mate
rială a unor asemenea piese pe piața artis
tică internațională (mai ales în R.F.G., 
Franța, Belgia, Olanda, Austria, S.U.A.)".

Ceea ce experții au studiat cu lupa, pen
seta, prin analize nedestructive și prin re
feriri livrești, fusese luat la mină cu bru
talitate de indivizii din boxă, smuls, spart, 
ambalat în saci, acoperit cu coceni, îngro
pat în pămînt. De ce? Cum de ajunseseră 
operele pe mina lor? Sînt chestiuni la care 
au răspuns, neîntrebați, experții: „Dincolo 
de cadrul pur tehnic al expertizei, calitatea 
noastră — de cercetători ai patrimoniului 
cultural național, de cadre didactice și acti
viști pe tărimul culturii — ne impune da
toria de a semnala starea cu totul precară 
a conservării unora dintre piesele exami
nate, lipsa unor condiții care să permită 
deplina securitate a pieselor".

Este partea din raport în jurul căreia au

gravitat cel mai mult dezbaterile judiciare. 
S-a constatat că importantele valori nu fu
seseră nici măcar inventariate. Valori des
pre care bișnițari de duzină, care astăzi 
se ocupă de țigări, mîine de baticuri, afla
seră prompt și sigur, n-apucaseră nici mă
car să fie luate cît de cît în evidență de 
oficiile pentru patrimoniul cultural națio
nal. Darmite să le protejeze ! Pentru 
apărătorii inculpaților a fost o chichiță for
mală în funcție de care s-a încercat schim
barea gradului de periculozitate a faptelor. 
Pentru factorii de resort rămîne un semn 
de gravă neglijență, din care trebuie să se 
tragă învățăminte cît mai eficiente.

Chiar fard o litera 
„m“ în plus...

Arareori mi-a fost dat să văd prin in
stanțe un inculpat atît de copleșit de po
vara remușcărilor, încercînd cu atîta lipsă 
de convingere să-și atenueze situația, ca 
acest vinovat adus, împreună cu fiul său, 
să li se hotărască plata legală a faptelor 
in sala căminului cultural din însuși satul 
lor, Roșiori, comuna Movilița, județul Il
fov. în palide reflexe de a se apăra, Sandu 
Gheorghe mai încerca să dea vina pe în- 
timplare, iar Sandu Niculae pe neglijența 
altora. Dar argumentele lor sînt ca apa 
aruncată peste un foc prea puternic, mai 
rău întețesc flăcările mistuitoare care răbuf
nesc din conștiință. La un moment dat,

stîlpii fragili n-au mai rezistat, eșafodajul 
explicațiilor s-a năruit în jerba regretelor 
de jar :

— La vîrsta mea să mă aflu în situația 
în care mă aflu ! Cred că era mai bine să 
mor eu, decit oamenii care au consumat 
și au murit.

„întîmplarea" cu care S. Gh. încerca 
să-și amăgească judecătorii, ascultătorii și 
conștiința nu era un accident de-o clipă. 
Durase ani și ani. De multă vreme satul 
știa că la „nea Gheorghe Fătu", cum i se 
spunea lui S. Gh., găsești întotdeauna 
„țuică bună" de vinzare. Și destul de con
venabil. iși ziceau amatorii, 30 de lei litrul. 
Această reputație a înflorit nestînjenită pină 
joi 20 aprilie cind ultimii opt-zece consă
teni și-au cumpărat porția de „tărie" de 
la bătrinul țăran atît de cumsecade și demn 
de încredere. Unii au băut-o pe loc, in 
ograda negustorului clandestin, ciocnind și 
sporovăind, alții au dus-o acasă s-o con
sume cu familia. A doua zi, unul dintre 
cumpărători a început să simtă grețuri, să 
nu mai vadă, și-a pierdut cunoștința și a 
încetat din viață. Nici nu s-a răspîndit 
bine prin sat vestea acestei întîmplări și 
altuia i s-a făcut rău. Pină să realizeze 
cineva legătura intre aceste drame și pro
dusul „natural" oferit de S. Gh., simpto- 
mele de intoxicație mai mult sau mai puțin 
acută au izbucnit la toți consumatorii. 
Alertă, neliniște, goană spre spitale.

înconjurat de umbrele a cinci vieți, ru
șinat de reproșurile severe ale celor sal
vați, S. Gh. a încercat o vreme să se apere, 
că el nu a făcut decît să repete, cu con
știinciozitate, „rețeta" pe care o aplicase 
întotdeauna : țuică de la cooperativă, apă

și esență procurată de fiul său. Sandu Ni
colae, cu același pahar amar in față, a în
cercat și el să se scuze că nu a făcut decît 
să repete ceea ce comitea de cite ori lucra 
in schimbul de noapte, la serviciul lui, la 
„Sintofarm" : să fure din vasul din care fu
rase de atîtea ori și în care ar fi trebuit 
să se afle alcool etilic, nu metilic. Bîiguieli 
fără vlagă, copleșite de remușcări, de ire
parabil, de verdictul sever dar și de o lo
gică elementară : cu sau fără o literă „m“, 
de ce trebuiau să fure substanța, să contra- 
facă băutura, să speculeze ? Să încalce le
gile statului, să sfideze buna credință a 
consătenilor ?

Din caietul 
grefierului

„Nu recunosc comiterea faptelor... De ce 
am recunoscut la procuratură 7 Eh ! Vedeți 
și dumneavoastră cine mi-a luat declara
ția. Nu eram in fața unui procuror, eram 
in fața... unei procuroare !“.

(Din declarația unui inculpat „ga
lant", dosarul nr. 1 067/1978, Judecăto
ria sectorului 3)

„Venind de la serviciu, cumnata Elisabeta 
m-a chemat la poartă și mi-a spart capul 
cu un fier".

(Dintr-o acțiune depusă la Judecă
toria Pitești)

Sergiu ANDON 7
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La Combinatul siderurgic din Reșița

MILIOANELE“PRODUCȚÎEÎ NETE
—rezultat al investiției de spirit gospodăresc

Bloc dc locuințe din elemente spațiale finisate (camere prefabricate) in timpul montajului (fotografia din stingă). 
Hotel in Poiana Brașov din elemente spațiale (fotografia din dreapta)

„MllNE 164 ADUCEM CASA"
Așa ar putea spune —și n-ar fi deloc o glumă— lucrătorii de la întreprin
derea de construcții industriale 

de mult și cu foarte bune 
în vederea perfecționării activi

tății și asigurării unei eficiente e- 
conomice tot mai înalte în construc
ții, conducerea partidului a subliniat, 
în repetate rinduri, necesitatea spo
ririi gradului de industrializare a 
lucrărilor, mecanizării principalelor 
procese de execuție, creșterii indici
lor de utilizare a mijloacelor tehnice, 
folosirii mai raționale a forței de 
muncă. Pornind de la aceste impe
rative, un colectiv de specialiști pa
sionați de la întreprinderea de con
strucții industriale și montaj Brașov 
— format din inginerii Emil Moldo
van. directorul întreprinderii, loan 
Borș, Vasile Aldea, Silvia Demeter, 
Paul Ion, Florin Toma, arhitect San
da Postelnicu ș.a. — a început, încă 
de acum zece ani, să studieze și să 
elaboreze o tehnologie originală pen
tru construcția de locuințe din ele
mente spațiale prefabricate. Rezulta
tele obținute, avantajele pe care le 
prezintă noua metodă de lucru ne-au 
determinat să prezentăm această ex
periență în ideea că astfel va fi mai 
bine cunoscută și extinsă în pro
ducție.

ȘANTIERUL SE MUTA ÎN...... FA
BRICA DE CASE". Cunoaștem, de
sigur, aspectul general al unui șan
tier de construcții de locuințe. Oa
meni; de pe schele, cofrajele, beto
nierele, macaralele sînt numai cîte- 
va din elementele care compun ima
ginea unui astfel de șantier. După 
cum se știe, marea majoritate 
a lucrărilor se desfășoară sub cerul 
liber, activitatea fiind influențată de 
evoluția condițiilor atmosferice, cu 
toate dezavantajele ce decurg de 
aici. Prin noua tehnologie elaborată 
de specialiștii de la I.C.I.M. Brașov 
se schimbă nu numai imaginea, ei 
însăși structura șantierului construc
țiilor de locuințe.

Ce înseamnă, de fapt, construcția 
de locuințe din elemente spațiale 
prefabricate ? Pe scurt și simplu 
spus, este vorba de realizarea intr-o 
bază de producție cu flux continuu, 
industrial, a unor unități constructi
ve închise (camere, băi, bucătării, 
case ale scărilor), care apoi sint 
transportate și asamblate pe ampla
samentul stabilit pentru noile blocuri. 
Cu alte cuvinte, șantierul se mută în- 
tr-o „fabrică de case", iar „pe teren" 
se execută numai fundațiile și asam
blarea elementelor spațiale echipate 
cu toate instalațiile interioare nece
sare. gata finisate.

IATA TEHNOLOGIA UNUI A- 
PARTAMENT. Tn prezent. I.C.I.M. 
Brașov are o bază proprie de pro
ducție cu o capacitate anuală de 
1 000 apartamente echivalente cu 
două camere. Fără să intrăm în de
talii tehnice, cîteva precizări se im
pun totuși făcute. Și lucrurile vor fi 
cel mai bine înțelese dacă vom mer
ge chiar pe fluxul tehnologic. „Fa
brica de case" de la Brașov este for
mată din citeva hale de producție, 
care constructiv nu au nimic deose
bit de alte hale industriale. Fabrica 
este dotată, în principal, cu trei in
stalații de formare a cinci fete (trei 
pereți și două planșee). prin turnare 
monolită a betonului, care reprezin
tă prima operație. Apoi se montea-

și montaj din Brașov, care aplică 
rezultate o tehnologie originală

ză prin sudură a șasea față (perete
le de l'ațadă). construită dintr-un pa
nou turnat separat. Instalația poate 
produce patru elemente spațiale în 
24 de ore. Instalația a fost con
cepută in așa fel incit să existe po
sibilitatea să se execute mai multe 
tipodimensiuni de elemente spațiale, 
iar suprafețele interioare să fie sufi
cient de netede pentru a primi di- 
rect finisajele prevăzute : zugrăveli, 
tapete, covor PVC, mozaic, faianță 
etc. In următoarea fază a fluxului 
tehnologic, elementele spațiale închise 
sînt echipate cu compartimentări și 
instalații, se execută finisajele, toate 
operațiile făcîndu-se în flux tehno
logic, pe posturi și linii specializate. 
Finisajul unei camere durează 18 ore. 
De la capătul liniilor de finisaj, ele
mentele spațiale sînt expediate pe 
șantierele de montaj. Execuția pro- 
priu-zisă a clădirilor constă in.asam
blarea elementelor spațiale pe fun
dațiile turnate în prealabil, prin îm
binări de tip uscat, racordarea insta
lațiilor între camere și la rețelele 
exterioare, completarea finisajelor. 
Structura de rezistență a clădirilor 
se realizează prin sudarea unor plă
cuțe înglobate în planșeele de tavan, 
în cele patru colțuri ale modulelor.

AVANTAJE TEHNICE SI ECO
NOMICE NETE. Din însăși descrie

rea tehnologiei rezultă în mod evi
dent avantajele construcției de lo
cuințe din elemente spațiale prefa
bricate :

• Transferul in fabrica spe
cializată a unui volum de 80 la 
sută din totalul lucrărilor afe
rente construcțiilor de locuințe ;

• Reducerea la jumătate a 
manoperei totale înglobate in 
construcție datorită posibilități
lor mai mari de mecanizare a 
lucrărilor in fabrică decit pe 
șantier ;

• Creșterea calității lucrări
lor ;

9 Diminuarea substanțială a 
duratei de execuție a blocurilor 
de locuințe. Prin această tehno
logie s-au executat complet, pe 
fundațiile pregătite in prealabil, 
un bloc de 20 apartamente in 
numai șase zile, iar un cămin 
de nefamiliști in 25 de zile ;

• Permanentizarea și specia
lizarea forței de muncă.

Iată, de altfel, cum se prezintă a- 
vantajele economice ale noii tehno
logii — în cazul unei baze de pro
ducție cu o capacitate de 3 000 de a- 
partamente echivalente cu două ca
mere pe an — față de tehnologia de 
construcție a locuințelor din panouri 
mari :

Pe primul semestru al anului, side- 
rurgiștii reșițeni și-au depășit sarci
nile de plan la toți indicatorii : planul 
producției nete a fost îndeplinit în 
proporție de 104.4 la sută, iar la pro
ducția fizică s-au obținut peste pre
vederi 7 800 tone fontă, 962 tone oțel, 
6 700 tone laminate finite. Sint rezul
tate care onorează munca acestui 
colectiv cu o tradiție siderurgică mai 
mult decit biseculară.

Radiografia rezultatelor nu indică 
nimic spectaculos in obținerea lor. 
Putem spune că „spectaculosul" în
seamnă aici evaluarea exigentă a 
posibilităților existente, acțiuni con
crete, bine dirijate pentru fructifi
carea lor.

— Calculul, ne spunea tovarășul 
Mircea Mirsu. contabilul șef al com
binatului. arată că in structura pro
ducției finale cheltuielile materiale 
dețin o pondere de 85 la sută. Redu
cerea cu un procent a acestor cheltu
ieli echivalează cu o creștere de 5.6 
procente a producției nete. Iată. deci, 
domeniul în care ne-am propus să 
acționăm fără întîrziere, prin măsuri 
eficiente. In condițiile combinatului 
nostru, trecerea la o nouă calitate, 
îmbunătățirea generală a activității 
sint condiționate, in primul rînd, de 
scăderea cheltuielilor materiale, de 
îmbunătățirea procentului de scoatere 
din metal. Tocmai în vederea înfăp
tuirii acestui obiectiv s-a inițiat o 
gamă largă de măsuri tehnico- 
economice, precum și o serie de 
acțiuni pe linie de partid.

Aflăm de la tovarășul Petru Elena, 
secretarul comitetului de partid, că 
sub conducerea organizației de partid 
la fiecare loc de muncă au avut loc 
adunări generale lărgite în cadrul 
cărora s-au analizat in mod concret 
toate posibilitățile de reducere a 
cheltuielilor materiale, de sporire a 
volumului producției, stabilindu-se 
programe precise de acțiune privind 
diminuarea consumurilor de combus
tibil si energie. îmbunătățirea struc
turii sortimentale la otel si profile 
laminate etc. în mod firesc, accentul 
a fost pus pe acel aspect care la locul 
de muncă respectiv era hotăritor pen
tru îmbunătățirea calitativă a ac

tivității. La uzina nir. 1. de pildă, 
principala problemă abordată a fost 
diminuarea consumului de combusti
bil. deoarece reducerea cu numai 
1 kg a consumului de cocs la tona de 
metal duce, pe ansamblul uzinei, la 
o economie în valoare de 700 000 lei. 
în timpul dezbaterii s-au propus nu 
mai puțin de 30 de măsuri pentru 
reducerea consumului de combustibil 
— de la procedee noi. cum ar fi 
introducerea oxigenului ca intensifi
cator în procesul de topire a metalului 
(care a asigurat pe primele 6 
luni ale anului numai la furnale

tem ce permite urmărirea decadală a 
cheltuielilor materiale. Introdus, deo
camdată. la secția aglomerări, noul 
Sistem va fi extins în toate secțiile.

Pentru un colectiv cu experiență .și 
pricepere cum este cel reșițean, o 
importantă sursă de creștere a pro
ducției o constituie valorificarea gin- 
dirii tehnice a cadrelor. Pornind de 
aici, ne spunea tovarășul Arnold Ur- 
geanu, șeful comisiei inginerilor și 
tehnicienilor, în concursul de creație 
tehnică se studiază circa 200 de teme 
cu o eficiență preliminată de zeci de 
milioane lei. Numai in primele șase

• Depășirile la fiecare indicator puteau fi și mai mari • Un 
[>rocent în minus la cheltuieli materiale = 5 procente în plus 
a producția netă • 200 de idei dintr-un singur concurs de 

creație tehnică • Dacă toate secțiile combinatului ar închide 
canalele risipei

o economie de combustibil în valoare 
de 1,4 milioane lei), pînă la cercetări 
concrete menite să contribuie la în
făptuirea acestui obiectiv (este sem
nificativ că una din temele de cerce
tare care a obținut premiul I pe 
ramură la concursul de creație știin
țifică — fabricarea cărămizilor din 
roci serpentinice — servește nemijlo
cit diminuării consumului de com
bustibil).

Dezbaterile au conturat, totodată, o 
serie de măsuri organizatorice la 
nivelul întreprinderii. De pildă. în 
normele de acord global au fost in
troduse si cifrele privind producția 
fizică si costurile de producție calcu
late si repartizate pe secții si forma
ții de lucru, astfel incit acordul global 
nu se poate realiza fără îndeplinirea 
acestor norme.

O a ten tiez deosebită se acordă pre
venirii unor deficiente, intervenției 
prompte, rapide pentru înlăturarea 
lor. atunci cînd se ivesc. Astfel, con
sumul de gaz si de energie electrică 
se urmărește zilnic. La nivelul com
binatului se află in pregătire un sis

luni ale acestui an au fost făcute zeci 
de propuneri de inovații și raționali
zări care s-au soldat cu economii de 
peste 1 milion lei.

Concomitent cu măsurile organiza
torice si tehnico-economice se desfă
șoară o vie activitate nolitico-educa- 
tivă menită să stimuleze inițiativa 
oamenilor, să-i mobilizeze la reali
zarea sarcinilor ce le revin. S-au 
lansat noi initiative si s-au reactivat 
altele mai vechi : „Să lucrăm o zi pe 
săptămină cu motorina economisită". 
„Nici o tonă de metal pierdută din 
cauza opririlor neprogramate". „Pro
ducția tuturor schimburilor la nivelul 
celor fruntașe". „Fiecare otelar anga
jat direct în creșterea procentului de 
scoatere a metalului". S-a realizat 
chiar un film semnificativ intitulat 
..Stop risipei". Surprinzînd pe viu 
situații grăitoare atît pentru spiritul 
gospodăresc, de răspundere cu care 
se acționează la diferite locuri de 
muncă, cit și pentru lipsa de chibzu
ință în folosirea materiilor prime, 
acesta a constituit un bun prilei pen
tru combaterea atitudinilor si menta

lităților Înapoiate, de risipă, pentru 
inițierea unor măsuri eficiente.

Rezultatele acestor acțiuni concer
tate nu au întirziat să se arate. în 
primele 6 luni, de pildă, colectivul 
combinatului a economisit 3.1 mili
oane kWh energie electrică și 250 
tone cocs. Rebuturile pe trimestrul 
II, comparativ cu trimestrul I al 
anului, au scăzut cu 15 la sută. în 
aceeași perioadă au fost asimilate 3 
mărci noi de oțeluri și 18 sortotipo- 
dimensiuni de laminate.

Desigur, nu trebuie să se înțeleagă 
că toate posibilitățile in această di
recție ar fi fost epuizate. Iată, de 
pildă, la oțelăria Martin, la lami
noare și bandaje se înregistrează 
încă pierderi importante sub formă 
de rebuturi sau de metal si piese 
necorespunzătoare calitativ datorită 
indisciplinei tehnologice, insuficientei 
atenții si răspunderi cu care sint 
pregătite sariele. Tocmai acest lucru 
face ca la anumite materii prime, 
cum ar fi cocsul de furnal pentru 
fontă brută, feromangan. silicomangan 
să fie depășite normele de consum, 
ceea ce, evident, influențează negativ 
nivelul cheltuielilor de producție si. 
in final, al producției nete.

Semnificativ pentru inconsecventa 
cu care se acționează în secțiile 
amintite este faptul că tocmai aici 
nu se inițiază acțiuni deosebite care 
să formeze o opinie combativă împo
triva lipsurilor. S-a renunțat chiar si 
la organizarea vitrinelor calității, 
deși ele ar fi fost deosebit de ne
cesare. ar fi putut constitui un bun 
mijloc de a atrage atentia asupra 
deficiențelor existente, mobilizind co
lectivul pentru înlăturarea lor.

Procentele producției nete — care 
exprimă intr-o evaluare valorică mi
lioane — se obțin prin depistarea și 
valorificarea stăruitoare a fiecărei 
posibilități, oricit de neînsemnată ar 
părea ea, prin închiderea fiecărui 
canal de risipă, prin organizarea mai 
atentă a muncii, cu alte cuvinte 
nrintr-o investiție suplimentară de 
inițiativă si spirit gospodăresc.

Paul DOBRESCU 
Nicolae CĂTANA

SUCEAVA

Preocupări pentru folosirea 
chibzuita a energiei electrice

Indicatorul U.M. Panouri 
mari

Elemente 
spațiale

Consum de beton pe apartament
echivalent de două camere mc 32.5 25.3
Productivitatea muncii
pe un lucrător, intr-un an lei 163 000 247 000
Investiția specifică pe apartament lei 48 750 37 500

Din anul 1973 și pină în prezent 
s-au construit după tehnologia ela
borată la I.C.I.M. Brașov circa 60 de 
clădiri (blocuri de locuințe, hoteluri, 
construcții administrative), cu o su
prafață desfășurată de 90 000 mp. la 
care s-au folosit 5 100 elemente spa

țiale finisate. S-au dovedit. de»i, 
practic avantajele construcției de 
locuințe din elemente spațiale pre
fabricate, care pledează pentru ex
tinderea acestei tehnologii.

Ion TEODOR

Locuințe din elemente spațiale prefabricate, construite în cartierul „Steagul 
roșu" din Brașov
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Sistemul energetic din nordul 
Moldovei, mai precis din județele 
Suceava și Botoșani, se află în grija 
colectivului de muncă de la Între
prinderea de rețele electrice din 
Suceava. Este o unitate in care re- 
țeliștii constructori, ceilalți mun
citori, ingineri și tehnicieni depun 
eforturi susținute pentru aprovi
zionarea cu energie electrică.a uni
tăților industriale și a celorlalte ca
tegorii de beneficiari, luptă pentru 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului in vederea 
unei cit mai chibzuite folosiri a fie
cărui kilowat/oră de energie elec
trică, pentru realizarea de economii 
prin evitarea oricărei risipe.

— Ca urmare a unei ample ac
țiuni de autocontrol tehnic au fost

depistate așa-numitele puncte slabe 
din instalații, întocmindu-se pe 
această bază un plan minuțios de 
remedieri, ne spunea Ovidiu Mus
tață, directorul întreprinderii. Drept 
rezultat, energia nelivrată datorită 
întreruperilor a scăzut cu 25,1 la 
sută, iar durata medie de remediere 
a defecțiunilor ivite s-a :. redus eu 
52 la șută.. A crescut exigența 
fa|A de calitatea lucrărilor, s-au în
tărit ordinea și disciplina. Totodată 
s-a analizat competența fiecărui șef 
de formațiune de lucru, prestigiul 
și autoritatea de care se bucură 
în colectivul pe care îl conduce. 
Personalul tehnic a fost antrenat la 
elaborarea unor instrucțiuni tehnice 
pentru pregătirea periodică a perso
nalului. (Gh. Parascan).

Dau în pîrg roadele toamnei
(Urmare din pag. I)

unităților furnizoare de materiale și, 
îndeosebi. I.F.E.T.-urilor Suceava, 
Piatra. Neamț, Gura Humorului, Re
ghin. .Brașov ș.a., care au mari res
tanțe in onorarea contractelor pentru 
panourile necesare pătulelor.

în curind va incepe și strinsul car
tofilor, fructelor, strugurilor și legu
melor pentru însilozare. Nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că, in alți 
ani, atit in unitățile agricole, dar mai 
ales la bazele de recepție și chiar in 
silozuri, datorită neglijențelor mani
festate in timpul preluării și păstrării 
s-au degradat însemnate cantități de 
produse. O deosebită atenție trebuie 
acordată recoltării și transportului 
cartofilor și sfeclei de zahăr din ju
dețele mari producătoare, evitindu-se 
cu desăvirșire practica păgubitoare 
de a fi păstrate pe cimp, in grămezi, 
săptămini la rind. Silozurile și bazele 
volante care s-au pregătit in acest an 
pot adăposti o bună parte din aceste 
produse tocmai in marile bazine pro
ducătoare, dar cea mai mare parte ur
mează să fie dirijată spre fabrici sau 
depozitele de cartofi din zonele ma
rilor centre muncitorești. De aceea, 
pretutindeni trebuie luate măsuri fer
me în vederea corelării perfecte a ca
pacității mijloacelor de transport cu

ritmul recoltării, astfel incit tot ceea 
ce se stringe intr-o zi de pe cîmp să 
ajungă in aceeași zi in depozite. Cu 
cea mai mare răspundere trebuie să 
se urmărească apoi cum se păstrea
ză în silozuri cartofii, fructele și ră- 
dăcinoasele, astfel ca nimic din roa
dele acestei toamne să nu se risi
pească.

Este în interesul economiei țării, 
al întregii societăți ca recolta acestei 
toamne să fie strînsă și depozitată 
la timp și fără pierderi, pentru a se 
putea asigura satisfacerea cerințelor 
de consum ale populației și mate
riile prime necesare industriei ali
mentare. Ținînd seama de aceste 
importante cerințe, este de datoria 
organelor și organizațiilor de partid, 
a comandamentelor județene și co
munale să acționeze cu fermitate 
pentru mobilizarea tuturor forțelor la 
finalizarea lucrărilor de investiții 
destinate depozitării noii recolte, 
creșterea răspunderii tuturor oame
nilor muncii de la sate față de buna 
conservare a produselor agricole, spre 
a se evita orice degradări și pierderi. 
Nici o clipă nu trebuie uitată înda
torirea patriotică esențială pe care o 
avem cu toții de a stringe și păstra 
produsele agricole în cele mai bune 
condiții.
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CONTRASTE
Premiant cu restanțe

„Vitrometan" din Me
diaș este cunoscută ca 
o întreprindere unde 
se obțin rezultate bune 
in muncă. Specialiștii 
ei au incheiat de cu
rind calcule interesan
te, care îi fac să fie 
optimiști ori de cite 
ori se gindesc Ia rea
lizările în producție. 
Potrivit lor, unii indi
catori ai planului au 
fost depășiți în acest 
an cu cinci și chiar cu 
zece procente. Ca un 
corolar, calculele con
semnează faptul că, la 
încheierea acestui an, 
productivitatea muncii

va fi cu patru la sută 
mai mare față de ni
velul prevăzut pentru 
anul ...1980. Evident, 
astfel de succese sint 
în măsură să situeze 
intreprinderea din Me
diaș printre unitățile 
fruntașe din județ.

Numai că alt calcul 
se încheie cu cifre care 
pun pe gînduri consi
liul oamenilor muncii 
din întreprindere, pe 
directorul ei, cînd a- 
jung la fila respectivă. 
Cheltuielile materiale 
de producție nu numai 
că sînt foarte departe

— in sus ! — de nive
lul din 1980, dar nici 
nivelul prevăzut pen
tru primul semestru al 
anului ’78 nu l-au 
atins. Deocamdată, 
deci, întreprinderea 
din Mediaș se află în 
ipostaza unui premiant 
cu... restanțe. Ceea ce 
impune, pentru cei ce 
o conduc, o precizare : 
în acest domeniu, al 
gospodăririi resurselor 
materiale, examenele 
pot (și trebuie) să fie 
susținute și promovate 
în fiecare zi, nu în se
siuni anume stabilite.

Macul deocheat... chimic

Tn anul 1972. întreprinderea meca
nică „Ceahlăul" din Piatra Neamț, 
pină atunci producătoare de remorci 
dormitor, betoniere și generatoare de 
acetilenă. a asimilat in producție se- 
măpătorile mecanice si grapele cu 
discuri. Numărul acestor utilaje agri
cole produse aici a sporit an de an. 
Concomitent cu sporirea și diversifi
carea producției, exportul întreprin
derii s-a extins, 75—88 la sută din 
produsele fabricate fiind expediate 
in peste 30 de țări. Prezente la 
9 tirguri internaționale, semănăto- 
rile ș.i alte mașini agricole con
struite la Piatra Neamț s-au bucurat 
de aprecieri- elogioase, încununate 
cu o medalie de aur la Tirgul de la 
Brno. precum si de numeroase di
plome, dar, mai ales, de sute de con
tracte încheiate. Așadar, in numai 
cițiva ani, întreprinderea și-a ciști- 
gat un bun renume nu numai in țară, 
ci și in numeroase țări ale Europei, 
Asiei, Africii și Americii Latine. Cum 
a ajuns acest colectiv să obțină ase
menea rezultate ?

— întregul nostru colectiv, tn frun
te cu comuniștii, a fost animat de 
dorința, de ambiția ca întreprinderea 
să devină și apoi să se mențină ca un 
partener exemplar in onorarea con
tractelor de livrare, atit pentru bene
ficiarii din țară, dar mai ales pen
tru cei de peste hotare — ne spune 
Petre Ciubotaru, secretarul comitetu
lui de partid. Organizațiile de partid 
au militat permanent pentru menți
nerea flăcării acestei lăudabile ambi
ții, pentru întărirea răspunderii și 
exigenței întregului colectiv față de 
prestigiul mărcii fabricii.

Exigența de care ne vorbea Inter

locutorul nostru vizează atit calitatea 
produselor și respectarea termenelor 
de livrare, cit și satisfacerea în bune 
condiții a solicitărilor beneficiarilor 
în ce privește adaptarea nroduselor 
la anumite condiții specifice de cul
tură si sol. asigurarea pieselor de 
schimb și „service"-ului in timpul

manentă a celor mai bune soluții 
constructive capabile să ducă la îm
bunătățirea parametrilor funcționali. 
Prin aceasta s-a aluns la reorolec- 
tarea exhaustorului semănătorii, sol
dată cu mărirea debitului de absorb
ție a semințelor, modificarea roților 
de tasare. care a dus la sporirea pre-

dacă a impus modificări importante 
in tehnologia de fabricație, a fost 
satisfăcută.

Despre un alt punct, din programul 
amintit ne vorbește economistul Ion 
Rusu. de la biroul de export al în
treprinderii.

— In calitate de furnizori, noi am

Competitivitatea produselorja export începe în propria uzinăDe ce sînt apreciate mașinile agricole fabricate la „Ceahlăul”
exploatării. Totodată, merită relevate 
căutările continui îndreptate spre îm
bunătățirea funcționalității și fiabili
tății produselor, sporirea competitivi
tății lor pe piața internațională. Con
siliul oamenilor muncii a elaborat în 
acest scop un program concret, iar 
aplicarea Iui este urmărită cu con
secvență. Pe primul loc In acest 
program se situează antrenarea tu
turor cadrelor tehnice, precum și 
a membrilor colectivului filialei 
din Piatra Neamț a Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
mașini agricole, la căutarea per-

ciziei de semănare etc. In acest 
program este cuprinsă și măsura 
ca intreDrinderea să satisfacă exi
gentele specifice fiecărui beneficiar 
in parte, tn funcție de cultura și de 
solul la care sint folosite' semănătorile 
sau grapele, beneficiarii pot solicita 
orice adaptări si reglaje cu certitu
dinea că vor fi satisfăcut!. De pildă, 
unii parteneri au cerut să fie redusă 
înălțimea fertilizatorului semănătorii, 
alții au solicitat dotarea cu sisteme 
speciale de cuplare a tractorului sau 
cu brăzdare de tipuri deosebite etc. 
Fiecare din aceste solicitări, chiar

urmărit să asigurăm buna funcțio
nare a produselor noastre la benefi
ciari. Avem un sistem de „service" 
bine organizat, dotat cu piese de 
schimb, scule și dispozitive, incadrat 
cu specialiști buni, care răspund cu 
maximum de operativitate atît stipu
lațiilor din contracte, cît și oricăror 
solicitări ulterioare. Totodată, atunci 
cînd este nevoie, specialiștii noștri 
asigură și pregătirea mecanicilor ce 
vor exploata sau întreține utilajele 
cumpărate de la noi.

O prevedere de mai largă per
spectivă a programului constructo

rilor de mașini agricole din Piatra 
Neamț are in vedere diversificarea 
modalităților de desfășurare a expor
tului. S-au încheiat deja contracte 
care prevăd livrarea numai a unor 
subansamble, al căror montaj va fi 
făcut de beneficiari. De asemenea, 
se furnizează proiecte si utilaje pen
tru linii de fabricație si se are in 
vedere chiar construirea, prin coope
rare, a unor fabrici de mașini agri
cole în străinătate.

La rîndul său, ing. Constantin 
Horea, care a însoțit deseori produ
sele Întreprinderii la tirgurlle si ex
pozițiile internaționale, ne spune : 
Consider deosebit de eficientă mă
sura stabilită la Plenara din martie 
a.c. a C.C. al P.C.R. cu privire la 
sporirea atribuțiilor întreprinderilor 
în desfacerea produselor la export. 
Avind noi înșine posibilitatea 
prospectării cerințelor și exigentelor 
pieței internaționale, putem să ne 
adaptăm mai bine acestora și avem 
cortitudinea că vom spori astfel și 
volumul desfacerilor noastre Ia ex
port.

Experiența constructorilor de ma
șini de la „Ceahlăul" Piatra Neamț 
confirmă că, atunci cînd colectivul 
este animat de ambiția și mîndria de 
a-și crea și menține un bun renume 
pe piața externă și internă, rezulta
tele nu pot fi decît foarte bogate. 
Concludent în acest sens este faptul 
că. în bilanțul primelor 7 luni din 
acest an, colectivul întreprinderii a 
înscris la capitolul export o depășire 
de peste 800 semănători.

Constantin BLAGOVICI
corespondentul „Scînteii"

După sondaje și ex
perimentări în labora
toare, cîteva între
prinderi producătoare 
de covrigi s-au adre
sat unor cultivatori din 
județul Brașov să le 
trimită mac. S-au in
cheiat contractele, 
semnatarii s-au des
părțit zimbindu-și ra
dios. tn prima parte a 
anului, cultivatorii șl 
drumeții admirau și 
tot admirau frumuse
țea florilor roșii un
duind in adierea vîn- 
tului. Pînă și specia
liștii din Ministerul 
Agriculturii se intere
sau de creșterea plan
telor. Și nu așa, la

telefon, ci prin hîr- 
tii. Drept care au 
trimis unităților culti
vatoare recomandări 
scrise privind apli
carea corectă a erbi- 
cidelor la culturile de 
cimp. Dar, avind atitea 
moașe, macul s-a... 
deocheat. Ce s-a în- 
timplat ? Luînd drept 
literă de lege reco
mandările de aplica
re... corectă a er- 
bicidelor, brașovenii 
au respectat întocmai 
dozele de substanțe 
pe care le-au admi
nistrat lanurilor cu 
mac. Și ce să vezi ? în 
loc să se usuce buru
ienile, s-au uscat ma

cii 1 Primii care s-au 
„ars" după tratament 
au fost chiar cei de la 
stațiunea experimen
tală de la Măgurele 
(Brașov), care au sta
bilit rețetele de apli
care a erbicidelor. Cît 
de corecte au fost, s-a 
văzut : aproape toate 
suprafețele cultivate 
cu mac în județ au 
trebuit să fie întoarse 
in brazdă și însămin- 
țate cu alte culturi. 

' Acum abia începe 
„tratamentul" corect. 
Ne întrebăm însă : îi 
va răbda timpul bun 
pe brașoveni pînă vor 
putea face covrigi cu 
mac ? (N. Mocanu).

Un „patent" al neglijenței
Doriți să urcați eu 

liftul la etajele „Ma
gazinului copiilor" din 
Rimnicu Vllcea ? E 
simplu : de la parter 
ieșiți in stradă, fn 
fața magazinului, iu- 
ați autobuzul și cobo- 
rîți la depozitul de 
lemne aflat la margi
nea orașului. După ce 
escaladați cîteva gră
mezi de cărbune, tre
ceți peste stivele de 
fag și stejar, ajun
geți să yh vedeți 
visul cu ochii: în

două cutii, plasate 
parcă anume în bă
taia soarelui, întîlniți 
lifturile. După o ast
fel de călătorie in
tr-un mediu cam lip
sit de ambianță, cum
părătorul, care iși re
proșează că n-a ales 
de la început moder
nul magazin „Cozia", 
rămîne de-a dreptul 
stupefiat. El, care au
zise la toate stațiile 
de amplificare de pe 
valea Oltului că di
recția comercială a

județului are numai 
gînduri bune pentru 
cumpărători. Aici, lin
gă lifturi, ea a azvic- 
lit două ventilatoare- 
gigant destinate ini
țial magazinului „Co
zia". Ce poate fi mai 
reconfortant I Impre
sionat de atitea sur
prize și atenții din 
partea celor ce răs
pund de comerțul vil- 
cean, cumpărătorul se 
întreabă : cui aparți
ne „patentul" acestei 
idei atit de păguboa
se 7 (D. Constantin).
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ȘTEFAN LUCHIAN : Hanul părăsit (Scrînciob) THEODOR PALLADY: Naturâ moartă cu rodiiNICOLAE TONITZA: Fetița pădurarului

Stimate domnule președinte,
Vă scriu pentru a vă exprima sincere mulțumiri pentru amabilul 

dumneavoastră mesaj de felicitare și bune urări adresat Insulelor Solomon cu 
prilejul proclamării independenței.

Salutăm în mod cordial dorința dumneavoastră de a se stabili relații de 
prietenie și cooperare între cele două țări ale noastre.

Al dumneavoastră sincer,
BADDELEY DEVESI

Guvernator general 
al Insulelor Solomon

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., l-a 
primit, simbătă, 26 august, la sediul 
C.C. al P.C.R., pe Mbaye Jacques 
Diop, secretar permanent al Biroului 
Politic al Partidului Socialist din Se
negal, aflat in vizită in țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc' un 
schimb de informații privind preocu
pările actuale ale celor două partide, 
dezvoltarea pe mai departe a relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P. S. din Senegal, dintre

cele două țări și popoare, in spiritul 
înțelegerilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor.★

In timpul vizitei, oaspetele senega- 
lez a avut intîlniri de lucru la C.C. 
al P.C.R., Comitetul județean Argeș 
al P.C.R., C.C. al U.T.C., Con
siliul Central al U.G.S.R., Minis
terul Educației și învățămîntului, 
Academia ,.Ștefan Gheorghiu*1, Uni
versitatea Brașov, la alte organisme 
de partid și instituții social-cultura- 
le. De asemenea, a vizitat obiective 
economice și turistice din Capitală 
și din județele Brașov și Argeș.

NICOLAE GRIGORESCU:
Ciobănaș cu cline

(„Colecția „Elena și dr. Iosif N. Dona") (Colecția „Beatrice și Hrandt Avakian")

))Născută ca bun al poporului, opera de artă
trebuie să viețuiască tot ca un bun al poporului"

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala Bennie D. Warner, vicepreședin
tele Republicii Liberia, care, la invi
tația Consiliului de Stat, a efectuat, 
împreună cu soția, o vizită oficială în 
țara noastră.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Con-

stantin Niță, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

A fost de față Joseph Graham, 
ambasadorul Republicii Liberia la 
București. (Agerpres)

— O parte a publicului nostru a 
avut posibilitatea de a admira bo
gata și frumoasa dv. colecție de 
artă. De cind colecționați ? Cum s-a 
conturat in timp colecția care vă 
poartă numele, căreia i-ați imprimat 
amprenta personalității dv. ?

— Am adunat obiecte de artă incă 
din tinerețe. Cea mai mare par
te a colecției am adunat-o aici, 
de la anticari, de la cunoscători. 
Suma de piese s-a rotunjit prin 
vreme, încet, migălos, cu mij
loace modeste, contribuție a în
tregii familii. Surorii mele ii plă
ceau fildeșurile vechi și piesele de 
argintărie, mie și soției, bronzuri
le, covoarele, pictura românească. 
Iar tot ceea ce am strins de-a lun
gul anilor, am strins din veniturile 
unei croitorese, ale unui pictor și 
ale unei funcționare, dintr-o mare 
pasiune pentru frumos și, îndrăz
nesc s-o spun, dintr-o oarecare pri
cepere. Am moștenit unele cunoș
tințe despre diverse domenii ale ar
tei decorative vechi, dar aici, în 
țară, mi-am desăvîrșit educația ar
tistică, mi-am format și adincit ex
periența de colecționar.

— Ce obiecte reprezentative din 
colecția dv. ați putea cita in pri
mul rind ?

— Suita de fildeșuri, unică după 
Informațiile mele in sud-estul Eu
ropei, covoarele de tip Ghiordes 
sau cele armenești din secolul al 
XVIII-lea. covoare intre care aș 
mai semnala un Siebenbiirger din 
secolul al XVII-lea, bine conservat, 
pe fond alb, care constituie o rari
tate a genului, bronzuri tibetane, 
indiene, chinezești; cele mai vechi 
databile. după opinia mea, intre se
colele VIII—XII. Și incă multe alte
le. Fiecare piesă mi se pare a avea 
noblețea și expresivitatea ei plas
tică, valoarea ei istorică.

— Ce poate reuni obiecte atit de 
diverse, produse ale unor culturi și 
civilizații atit de diverse, despărțite 
in timp de secole, ce criterii de ser 
lecție pot configura un asemenea 
„muzeu imaginar", cum l-ar numi 
Malraux ?

— Frumosul nu are granițe. Ope
rele de artă valoroase, avînd fieca
re pecetea epocii lor și pecetea o- 
riginalității poporului care le-a 
creat, se întilnesc intr-o aspirație

Convorbire cu pictorul și colecționarul Hrandt AVAKIAN

comună spre perfecțiune, într-o 
zonă a echilibrului și armoniei de- 
săvirșite, a celei mai înalte aptitu
dini creatoare, care înnobilează 
condiția umană. Gustul unui om 
poate alcătui un „muzeu imaginar" 
sau altul, cum spuneați. Dar meri
tul este în mai mică măsură al său, 
și intr-o copleșitoare proporție al 
nestematelor artistice din care s-ar 
compune, al popoarelor care nasc 
asemenea nestemate. Arta modernă 
este numai o periodizare posibilă, 
un criteriu temporal de a ordona 
materia ei. Ca biruință a spiritului, 
arta nu este nici veche, nici mo
dernă, este perenă și eternă.

— Cind și din ce rațiuni ați do
nat colecția ?

— Am donat colecția în urmă cu 
15 ani. Acum 4 ani, ea a devenit pu
blică, fiind accesibilă oricărui iubi
tor de artă. De ce am donat colec
ția ? Ca să vă răspund ar trebui 
să vă istorisesc cite ceva despre 
viața mea. Am venit în această țară 
sărac, necunoscut, fără prieteni, 
fără a-i cunoaște limba, fără 
a bănui ce șanse de afirmare va o- 
feri înclinațiilor mele către artă, 
către pictură. Dar această țară, pe 
care o pot numi cu mindrie și re
cunoștință patria mea, mi-a dat un 
cămin, o limbă, pe care o vorbesc as
tăzi așa cum o vorbește orice român, 
mi-a înfrumusețat viața cu como
rile ei de artă, a făcut din mine, 

' cel puțin așa spun alții, un pictor, 
îhtr-un cuvint, îl datorez totul. De 
aceea am hotărit, mai demult, să-i 
dăruiesc totul. Donația mea cuprin
de obiecte de artă străină, pictură 
românească, care nu-mi aparține, 
ci aparține istoriei picturii româ
nești. ca și o selecție de circa 70 de 
lucrări ale mele, din cele mai iz
butite după credința mea, în ceea 
ce mă privește, rod al trudei lîngă 
șevalet de o viață. Și ar mai exista 
un motiv : rostul unei colecții este 
de a fi văzută, de a bucura și in
strui mase largi de oameni. Frumu
sețea acestei iubiri pentru artă nu 
se poate consuma pe ascuns, egoist 
și meschin. Cine iubește pe ascuns, 
nu iubește cu adevărat...

— Ați definit intrucîtva condiția 
firească a colecționarului...

— Adevăratul colecționar este și 
nu este un colecționar. Să vă ex
plic acest aparent paradox. N-am 
strins opere de artă din dorința de 
„a colecționa". Le-am strins pentru 
că mi-a plăcut să mă înconjur de 
obiecte frumoase, să respir, dacă se 
poate spune astfel, aerul marii 
arte. Am sfirșit numai prin a de
veni colecționar, ca efect al pasiu
nii mele. Am ajutat și pe alții să în
țeleagă acest lucru, după cum i-am 
ajutat cu sfatul și priceperea mea 
la injghebarea propriilor lor colec
ții. Cel care tezaurizează de dragul 
tezaurizării nu este un colecționar, 
ci orice altceva. Prefer să-i dați 
dv. un nume...

— V-ați gindit vreodată că ope
rele de artă au și un preț comer
cial ?

— Da. Dar nu m-a stăpînit nicio
dată această latură. Negoțul cu arta 
este un negoț cu sufletul, Prețul 
bănesc este o convenție, o 
ție prin care oameni mici 
pot ciștiga sume mari. E 
constați că unii văd numai 
fel de preț în ceea ce nu 
fapt, preț.

— Credeți că se pot admira tăi
nuit capodopere ?

— Nu. Este monstruos. Bucuria 
artei este o bucurie împărtășită, o 
bucurie pe care spre a rămîne în
treagă și pură trebuie s-o împărți 
cu alții. Nu poți stăpîi|i o operă, așa 
ctim nu poți stăpîni un ocean. Ope
ra s-a născut ca bun al poporului 
și trebuie să viețuiască ca bun al 
poporului. Pînă și un artist știe că, 
în acest sens, operă nu-i aparține.

— Vorbeați de artist : cind și cum 
v-ați format ca pictor ?

— Am pictat incă din copilărie. 
Din plăcere. Dar această țară m-a 
descoperit mai tîrziu ca pictor, prin 
Iser, și m-a format prin atiți alți 
artiști prestigioși ai perioadei in
terbelice, de prietenia și solicitudi
nea cărora m-am bucurat. Steriadi, 
de pildă, al cărui atelier l-am frec
ventat des, a fost pentru mine mai 
mult decît un dascăl, a fost un pă-

conven- 
cred că 
trist să 
un ast- 
are, de

rinte. Mă consider, cu modestele 
mele haruri, un produs al școlii ro
mânești de pictură, al unei spiritua
lități specifice in artă.

— Ce artist român admirați cel 
mai mult ?

— Pe Andreescu.
— De ce ?
— Pentru că e cel mai serios, cel 

mai grav și profund pictor român. 
Să regretăm că a trăit atit de pu
țin.

— Explicați, dacă se poate, aceas
tă afirmație...

— Sint multe lucruri de spus. 
Prlviți-i lucrările : pe pămintul lui 
Andreescu poți călca fără să te scu
funzi, stejarii săi te pot ocroti și 
ajuta să-ți menții verticala pe orice 
vreme.

— Ați participat la deschiderea in 
Capitala țării a „Muzeului colecții
lor de artă". Cum priviți această 
inițiativă ?

— Cred că este una dintre cele mai 
judicioase, cele mai fericite soluții 
de ordin social, educativ, științific 
și organizatoric în privința destinu
lui colecțiilor de artă. Vestea, pe 
care am primit-o cu cîteva zile îna
inte de inaugurare, m-a bucurat din 
toată inima. Am fost adînc impre
sionat de grija pe care partidul și 
statul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, prezent la a- 
ceastă manifestare, de fapt, ctito
rul acestui nou lăcaș de cultură, o 
poartă artei, tezaurului nostru cul
tural, menit să formeze și să educe 
poporul, să-i pună la dispoziție ma
rile valori plastice ale epocilor tre
cute, de pretutindeni. Efortul nostru 
de o viață se vede astfel răsplătit 
în efortul de a crea această institu
ție națională de artă. Muzeul co
lecțiilor, astfel constituit, oferă o 
imagine cu mult mai cuprinzătoare 
a diferitelor momente de virf ale 
artei românești și universale decît 
o puteau oferi înainte, separat și 
fragmentar, colecțiile propriu-zise. 
Muzeul colecțiilor oferă, de aseme
nea, un cadru optim de conservare 
a lucrărilor și de cercetare. Modul 
cum au fost expuse aici, condițiile

muzeistice excelente în care sînt în
fățișate publicului constituie o ga
ranție de conservare și valorificare 
fără egal. în același timp este o ga
ranție că pot fi văzute și admirate 
de toată lumea, ceea ce e greu de 
presupus că altfel se putea întîm- 
pla.

Este adevărat, o asemenea colec
ție n-a stat închisă, dar cîți oameni 
au văzut-o ? Ea, ca și altele, era un 
fel de „mindrie a cartierului". Mă 
bucur din toată inima că acum min- 
dria aceasta mică s-a văzut onorată 
prin crearea unor condiții de a de
veni una mult mai mare, națională. 
Aceasta nu arată altceva decit locul 
pe care statul socialist îl acordă ar
tei și culturii, pr'ecum și rolul im
portant pe care artistul, creatorul, 
iubitorul de artă sint chemați să-l 
joace. Mă gindesc că pentru un co
lecționar autentic, pentru un iubi
tor de artă nu poate fi mulțumire 
mai deplină decît să știe că modes
tul lui efort se bucură de o aseme
nea solicitudine, că bucuria adusă 
de operele îndrăgite și colecționate 
se multiplică, se ridică la puterea 
sutelor de mii de noi și noi iubi
tori de artă, care au astfel posibili
tatea să se instruiască, să-și perfec
ționeze gustul, să-și înalțe mintea 
și sufletul. Acesta este de fapt ros
tul artei și țin să mulțumesc și pe 
această cale, așa cum am mai fâ- 
cut-o, celor care au avut această 
minunată inițiativă și. desigur, în 
primul rind președintelui țării, a- 
devăratul ctitor al acestui muzeu. 
Muzeul colecțiilor ilustrează și con
solidează drumul firesc pe care tre
buie să pășească, prin timp/ opera 
de artă către public, către oamenii 
pentru care a fost creată. Muzeul 
colecțiilor va stimula, după opinia 
mea, ambiția și pasiunea colecționa
rilor mai tineri, dorința lor de a ser
vi cultura românească. Noi colecțio
narii, ca și ceilalți oameni, culegem, 
acum, roadele unei generoase poli
tici culturale, care țintește prin 
toate mijloacele, în cele mai varia
te forme, să contribuie la îmbogăți
rea spirituală a poporului, la for
marea orizontului lui cultural, în 
cele mai autentice tradiții uma
niste.

C. R. CONSTANTINESCU

Expresie a unei statornice pasiuni
pentru artă, pentru frumos

Industria județului Covasna 
a realizat planul pe opt luni

județuluiColectivele din industria .
Covasna au realizat in ziua de 26 
august sarcinile de plan la producția 
industrială pe opt luni ale anului. 
Devansul de cinei zile permite obți
nerea peste plan a unei producții in
dustriale în valoare de peste 79 000 
mii lei, materializată în 38 000 tone 
cărbune, produse de mecanică fină in 
valoare de 143 mii lei, 236 mii mp țe
sături din bumbac, confecții textile 
în valoare de 5100 mii lei. 231 tone 
carne, 2 526 hl produse lactate proas
pete, 41 tone unt și alte produse.

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu acest prilej, de Comitetul județean 
Covasna al P.C.R. se spune : Rezul
tatele pe care industria județului 
nostru le obține sînt o expresie de 
netăgăduit a atașamentului și adezi
unii depline a celor ce trăim și mun
cim pe aceste minunate plaiuri stră

bune, față de politica marxist-lenl- 
nistă a partidului și statului nostru, 
ilustrează sentimentele noastre, ale 
tuturor, de nețărmurită dragoste și 
mulțumire față de dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija permanentă ce o purtați 
tuturor fiilor României socialiste, 
fără deosebire de naționalitate.

Urmind neabătut exemplul dum
neavoastră de dăruire, abnegație și 
pasiune în tot ceea ce faceți pentru 
inflorirea României socialiste, sintem 
hotăriți să facem totul pentru înfăp
tuirea Ia cotele exigențelor și posi
bilităților etapei actuale a tuturor 
sarcinilor ce ne revin din mărețul 
Program al partidului, pentru a spori 
în continuare contribuția noastră la 
măreața operă de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămintul 
strămoșesc al patriei noastre comune, 
Republica Socialistă România.

//SERI DE TEATRU ANTIC"

„ZAMOLXE'
de Lucian BLAGA

Tragicii greci fruc
tificau mituri străvechi 
ale popoarelor lor. 
Lucian Blaga încearcă 
să creeze el, poetul, 
în „Zamolxe" un mit : 
mit autohton, caracte
ristic matricei noastre 
stilistice, spațiului și 
spiritualității traco-
dacice. Zamolxe în
truchipează vocația
transformatoare proba
tă prin puterea de dă
ruire totală, de sacri
ficiu liber consimțit in 
folosul colectivității.

Prima piesă a lui 
Blaga, apărută în 1921, 
„Zamolxe", 
presia unei 
doar parțial 
obiectivizare

In spațiul oferit cu ge
nerozitate de noua insti
tuție muzeală apărută in 
Calea Victoriei, intr-un 
moment cind grija pentru 
valorile patrimoniului 
cultural a dobindit expre
sia unui adevărat pro
gram al partidului și sta
tului nostru, reintră in 
circulația publică și co
lecția „Elena și dr. Iosif 
N. Dona" — una dintre 
selecțiile cele mai bogate 
în referințe pentru evolu
ția artei românești în pe
rioada modernă și con
temporană. Iubitorilor de 
artă Ii se oferă prilejul 
de a admira. în ansamblul 
colecțiilor de artă bucu- 
reștene, mărturiile pasi
unii și competenței colec
ționarului care a realizat, 
pe baza unui impresio
nant șir de capodopere, o 
construcție culturală de 
răsunet. Colecția Dona a 
însemnat, atit in timpul 
constituirii cit și după ce 
a devenit publică, nu nu
mai o sumă de opere re
marcabile. Ci și un nu
cleu de valori care au 
exercitat o permanentă 
acțiune asupra conștiin
țelor artistice, un labora
tor în care 
mulți dintre 
tei noastre 
decenii.

Parcurgînd 
zervate colecției 
refacem o epocă de pu
ternic avînt național in

s-au format 
maeștrii ar
in ultimele

sintezele re- 
Dona,

care o strălucită generație 
punea bazele culturii mo
derne. Noutatea adusă 
de pinzele lui Nicolae 
Grigorescu se bucura de 
interesul familiei in care, 
la 1875, se năștea viitorul 
colecționar. Fiu al gene
ralului N. Dona și al Emi
liei Dona, colecționarul 
cunoaște îndeaproape pe 
Nicolae Grigorescu, a că
rui operă devine pentru

Șirato, Camil Ressu, Ale
xandru Ciucurencu.

Colecționarul, pe lîngă 
preocupările profesiunii 
sale — Iosif N. Dona a 
fost un remarcabil cerce
tător în domeniul balneo
logiei — iși face timp să 
cutreiere expoziții și 
muzee, ateliere de crea
ție, fiind una dintre pre
zențele proeminente ale 

-vieții artistice. Prin cul-

Vizitatorul colecției po
posește mai întîi in fața 
excepționalei serii 
operele lui Nicolae Gri
gorescu. Evoluția pictoru
lui este marcată de lu
crări de antologie. Din 
anii petrecuți în Franța, 
cînd Grigorescu asimila 
creator luminismul școlii 
de la Barbizon, datează ta
blouri ca : „In pădurea 
Fontainebleau", „La malul

din

dinO importantă parte 
colecție este dedicată unor 

' la începutul 
din perioada 
Din creația 
avem ocazia 
printre al- 

Atelierul artistu- 
,Ghereta de la Fi- 

„Hanul pără-

Colecția „ELENA și dr. IOSIF N. D0NA“

el obiectul unui cult sta
tornic și fertil, piatra de 
temelie a colecției. în at
mosfera familială, unde 
veneau oaspeți de seamă, 
cum erau Caragiale, Vla- 
huță, Dobrogeanu-Ghe- 
rea, operele lui Grigores- 
cu erau purtătoarele unor 
idealuri scumpe tuturor 
celor ce se angajaseră pe 
drumul renovării structu
rilor societățji românești. 
Iosif N. Dona se va apro
pia în mod firesc de unii 
dintre iluștrii săi contem
porani, care dezvoltau 
creator apropiata tradiție 
a creației lui Grigorescu. 
Colecția sa înregistrează 
astfel prietenia cu pictori 
ca Ștefan Luchian, Gheor- 
ghe Petrașcu, N. Tonitza, 
Theodor Pallady, Francisc

tura plastică și gustul 
său, el se afirmă, aseme
nea lui Zambaccian și al
tor cunoscuți colecționari, 
ca un influent îndrumător 
de opinie. El are ceva din 
profilul ideal al colecțio
narului, cu o dimensiune 
morală și culturală spre 
care aspiră toți cei care 
se dedică acestei activități.

Colecția „Elena și dr. 
Iosif N. Dona" a devenit 
publică în anul 1950, am- 
plificîndu-și astfel ecou
rile în rîndurlle artiștilor 
și criticilor, al iubitorilor 
artei. Prin integrarea sa 
în „Muzeul colecțiilor de 
artă", selecția operată 
de-a lungul anilor de 
Dona devine unul dintre 
centrele de interes ale 
acestui așezămint de cul
tură.

unel ape", „Pescăriță la 
Grandville", „Primul ate
lier al pictorului la Pa
ris". La întoarcerea în 
țară, Grigorescu descoperă 
treptat realitățile româ
nești, atit ca teme și mo
tive, 
spirit, 
ne in 
„Casă
„Crîng toamna", „Case la 
Agapia", „Car cu boi pe 
furtună". „Ciobanul", ulti
mul său „Autoportret*').

Dintre artiștii epocii, co
lecția Dona îi reține, de 
asemenea, pe pictorii 
Theodor Aman și Con
stantin Stahi, ca și pe 
sculptorul Ion Georgescu, 
care i-a fost scurtă vre
me profesor lui Brâncuși 
la Academia de arte fru
moase din București.

cit și ca stări de 
pe care le transpu- 

pictură („Țîrlă", 
de țară în amurg'*,

maeștri de 
secolului și 
interbelică, 
lui Luchian 
să vedem 
tele : 
lui", „r- 
lantropia", 
sit" („Scrînciobul"), „Flo
ri de cirnp", „După ploaie 
la Băneasa", „Anemone 
în vas albastru", „Tufă- 
nele galbene", „Garoafe".

Cu lucrări reprezenta
tive sînt prezenți și pic
torii Gheorghe Petrașcu 
(„Interior de atelier", 
„Natură moartă cu căl
dare", „Natură moartă cu 
cărți", „Moara din Tîr- 
goviște"), Tonitza („Feti
ța pădurarului", „Crizan
teme albe", „Portret de 
fetiță"). Ressu („Țărănci 
la porumb"), Pallady 
(..Natură statică cu ceaș
că", „Stradă din Paris"), 
Iser, Steriadi, Dărăscu, 
Bălțatu, Șirato, Lucian 
Grigorescu, Ion Țueules- 
cu. In alcătuirea colecției 
se distinge un grupaj de 
lucrări realizate în tine
rețe de Ciucurencu („Fe
meie cu chitară", „Oda
liscă în șalvari roșii", 
„Case la mahala", „Por
tretul doctorului Dona").

Colecția Dona cuprinde, 
de asemenea, și opere 
realizate de artiști străini, 
între care peisajul „Le

AL. CIUCURENCU : Portretul doctorului Dona 
(Colecția „Elena și dr. Iosif N. Dona")

Charpentier", de Pissarro. 
Atmosfera colecției este 
întregită de numeroase 
și valoroase piese de artă 
decorativă persană, vie- 
neză etc.

Realizare a unui om a- 
nimat de dragoste pentru 
valorile artei, colecția 
Dona este repusă in lu
mina atenției publice. 
Ceea ce operele de artă 
i-au spus colecționarului 
în anii cînd le-a căutat 
și le-a adus aproape de

el, 
în 
lui.

Dăruind această Impor
tantă clădire colecțiilor 
de artă, societatea noastră 
socialistă omagiază gestul 
colecționarului de artă, 
minunata sa lucrare pen
tru păstrarea valorilor ar
tistice, a mărturiilor afir
mării vocației creatoare 
a omului.

ne spun nouă, acum, 
cadrul lărgit al muzeu-

Constantin PRUT

este ex- 
dorințe, 

atinse, de 
a liris

mului din care izvori- 
seră, numai cu doi ani 
în urmă, „Poemele lu
minii". Mai fascinantă 
decît dramatismul ne 
apare astăzi poezia 
piesei, emoționantele 
poeme ale setei de vis 
și de faptă, ale dura
tei, ale liniștei și tu
multului, ale singură
tății sau, dimpotrivă, 
ale comunicării cu lu
mea, elogiul adus po
porului dac, „năvoa- 
delor aruncate în no
ianul veșniciei" de că
tre acesta, permanen
țelor sale, nădejdii 
sale nestinse de ferici
re, „cu ochii mari 
deschiși spre viitor".

Montarea Teatrului 
Giulești, în regia lui 
Dinu Cernescu, redes
coperă poemul drama
tic blagian într-o lu
mină originală, citîn- 
du-1 mai degrabă ca

pe un imn antropocen
tric, ce cîntă în spirit 
raționalist Firea, pu
terea omului, a brațe
lor lui tari și, mai 
ales, „furtuna de lumi
nă din el", forța lui de 
a spera și a transfor
ma visurile în realita
te. Un elogiu adus 
permanențelor noastre 
spirituale, idealurilor 
noastre naționale de 
omenie, frumusețe, li
niște și pace. Fără a 
neglija valorile idea
tice și cele poematice, 
coral-dramatice ale 
piesei, Dinu Cernescu 
este preocupat aici, cel 
mai insistent, de or
chestrarea spectacolu
lui prin elemente de 
ritual (al purificării, 
al trecerii, al culesului 
viei etc.) și prin suges
tii plastice. Și, în a- 
cest sens, el află in 
scenograful Mihai Mă- 
descu. in muzicianul 
Iosif Herțea și în co
regrafii Adina Cezar și 
Sergiu Anton, colabo
ratori prețioși, a căror 
inventivitate este tre
cută prin rafinată cul
tură. Ceea ce nu în
seamnă că munca, 
strădaniile lui cu in- 
terpreții (pentru a face 
percutant verbul și a 
da ecou metaforelor 
poetice blagiene) sînt 
neglijate ; că spiri
tul de echipă de care 
sînt animați actorii de 
la Giulești nu se cere 
cu deosebire remarcat 
ori că nu există în a- 
cest spectacol „Zamol
xe" și apreciabile reu
șite individuale. A-

ceasta — începind cu 
efortul de autodepăși- 
re pe care îl face ti-, 
nărui și dotatul Gelu 
Nițu, căruia ii lipseș
te, evident, experiența 
necesară atingerii ten
siunii interioare pe 
care o solicită rolul 
lui Zamolxe. conti- 
nuînd cu sobrietatea 
compozițiilor lui Co- 
rado Negreanu (de un 
hieratism nobil în ro
lul Magului) și a celei 
lui Ion Vîlcu (care îm
prumută vrăjitorului 
inflexiuni viclene și 
acre și atitudini dis
tante) ori cu expresi
vitatea grotescă a Iul 
Jorj Voicu (Ghebosul) 
și cea romantică a Iri- 
nei Mazanitis (Zemo- 
ra). Cele mai reușite 
creații din „Zamolxe" 
ni s-au părut incan
descenta rostire a ver
sului blagian de către 
Constantin Cojocaru, 
interpretul Ciobanului, 
și scurta apariție a 
Cioplitorului, susținu- 

de Ion Pavlescu 
intelec-

tă 
cu distincție 
tuală și cu o tulbură
toare notă de melanco
lie.

Prezentat 
Teatrului 
Mamaia, 
Teatrului 
înnobilat 
tarea . ,
susținînd, in plin se
zon estival, înalte tră
iri spirituale, cu adîn- 
că meditație asupra 
permanențelor sufletu
lui românesc.

pe scena 
de vară din 

spectacolul 
Giulești a 

manifes- 
constănțeană,

Natalia STANCU

t
DUMINICA, 27 AUGUST 197» 
PROGRAMUL 1

8,00 Gimnastica la domiciliu.
8.13 Tot înainte 1 Concurs pionieresc.
9.10 Șoimii patriei.
9,20 Film serial pentru copil : cărțile 

junglei, (episodul I).
9,45 Pentru căminul dumneavoastră.

10.00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17,00 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Episodul 53.
17.50 Fotbal : Clubul sportiv Tirgovlște 

— Politehnica Timișoara (divi
zia A) — repriza a Il-a.

18.50 1001 de seri.

19.00 Telejurnal.
19,20 Gala antenelor. Muntenia.
21,10 Publicitate.
21,15 Film

Messenger. Premieră pe 
producție a studiourilor 
și franceze.

22,50 Telejurnal. • Sport.
PROGRAMUL 2
Concert educativ.
Brahms la confluența 
epoci creatoare.

10,00

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele mondiale de lupte libere
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager

pres).—La Ciudad de Mexico, în tu
rul 4 al Campionatelor mondiale de 
lupte libere, L. Șandor (România) 
l-a învins în limitele categoriei 68 kg,

FOTBAL: Azi,
Astăzi se desfășoară meciurile eta

pei a Il-a a Diviziei A la fotbal după 
următorul program : Dinamo — 
U.T.A. (ora 17.00. stadionul Dinamo) ; 
C.S. Tîrgoviște—Politehnica Timișoa
ra ; Universitatea Craiova — Politeh-

prin tuș, pe campionul Turciei. Sari 
Mehmet. Alte rezultate de la aceeași 
categorie : Pineghnin (U.R.S.S.) în
trece prin descalificare pe Humphrey 
(S.U.A.) ; Miyahara (Japonia) învin
ge la puncte pe Ramos (Cuba)

în divizia A
nica Iași ; F.C. Argeș — S.C. Bacău ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Buzău ; 
F.C. Bihor — Steaua ; Jiul — F.C. 
Baia Mare ; Corvinul — Sportul stu
dențesc ; Olimpia — Chimia Rm. 
Vîlcea.

• In stațiunea de pe litoral 
„Neptun" se desfășoară în aceste zile 
lucrările celui de-al 3-lea congres 
ordinar al E.A.B.A. (Asociația euro
peană de box amator), la care parti
cipă delegați din 24 de țări. Cu acest 
prilej se vor discuta o serie de pro
bleme ale boxului amator continen
tal și se va alege noul comitet de 
conducere al E.A.B.A.

Lucrările sînt conduse de Hans 
Hofman, președintele E.A.B.A. La 
lucrări participă N. Nichiforov-Deni- 
sov, președintele A.I.B.A. și președin
te de onoare al E.A.B.A.

• în cea de-a treia zi a campionatu
lui european de baschet pentru juniori 
de la Rosetto (Italia), echipa Romă-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
niei a învins cu scorul de 74—73 
(35—36) selecționata Cehoslovaciei. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Belgia 
141—88 ; Bulgaria — Turcia 78—68 ; 
Iugoslavia — Polonia 80—53 ; Grecia 
— Franța 73—71 ; Spania — Italia 
112—102.

• In turneul internațional de tenis 
de la Somers (S.U.A.), jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 
6—7, 6—4 pe Vijay Amritraj (India).

• In meciul pentru titlul mondial 
de șah, care are loc în orașul filipinez 
Baguio, între campionul lumii Ana
toli Karpov și șalangerul său Viktor

Korcinoi scorul a devenit 4—1 în fa
voarea lui Karpov, care a cîștigat cea 
de-a 17-a partidă, la mutarea a 39-a.

• Campionatele mondiale femi
nine de volei au continuat în mai 
multe orașe din U.R.S.S. Iată rezul
tatele tehnice : Iugoslavia — Olanda 
3—0 ; Cuba — Peru 3—0 ; Japonia — 
Italia 3—0.

• In turneul final al Campionatului 
mondial de polo pe apă (locurile 
1—4) din Berlinul occidental, echipa 
Italiei a învins cu scorul de 6—5 
(2—2, 3—2, 1—1, 0—0) formația Iu

goslaviei, tn timp ce selecționatele 
U.R.S.S. și Ungariei au terminat ne- 
decis 4—4 (1—0, 1—0, 1—3, 1—1).

• Turneul internațional de tenis 
de la Brookline a programat noi 
partide, care s-au soldat cu urmă
toarele rezultate tehnice : Higueras — 
Fillol 3—6, 6—3, 6—1 ; Orantes — 
Bertolucci 6—4, 6—0 ; Mcenroe — 
Pecci 6—2, 6—2 ; Solomon — Feigl 
6—1, 5—7, 7—6.

• Disputat la Wellington, meciul 
de rugbi dintre selecționatele Noii 
Zeelande și Australiei s-a terminat 
cu scorul de 13—12 (10—6) în favoarea 
jucătorilor neozeelandezi.

artistic : Lista lui Adrian 
țară. Co- 

engleze

Johannes 
marilor

LUNI, 28 AUGUST 1978 
PROGRAMUL 1
Telex.
Emisiune în limba maghiară.

„Cîntarea

15.55 
16,00 
19,00 Festivalul „Cîntarea României*. 

Creația literară — formă de edu
cație politică și cetățenească.

19.20 1001 de seri.
19,<30 Telejurnal.
19,50 Panoramic.
20.20 Roman-foileton 

rie. Ecranizare 
același titlu al 
lian Frank Hardy. 
Australia 
Creația 
Călător 
muzică 
Cadran

21,20
21,50

22,05
22,25 Telejurnal.

: Putere fără glo- 
după romanul cu 
scriitorului austra- 

Coproducție 
Anglia. Episodul 1. 

tehnică românească.
spre lumină, concert ds 
românească.
mondial.

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului. Modern- 

Club — cenaclul „Lumina".
17,05 Pentru căminul dv. (reluare).
17.20 Intîlnire cu satira și umorul. 
18,00 Trăim în miezul unui ev aprins.

Reportaj de la cea de-a X-a ediție 
a concursului național de poezia 
„Nicolae Labiș" — Suceava 1978.

18.15 Muzică populară.
18.30 In alb și negru : „Zbor".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Film serial pentru copii : Slndbad 

marinarul (reluare).
20.15 Seară de balet : „Anotimpurile’ 

de Antonio Vivaldi.
21,00 Telex.
21,05 La Izvoarele Dîmboviței. Reportai. 
21,25 Film serial : Om bogat, om să

rac. Reluarea episodului ÎL
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA ȚIONALEA ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării României, în 

numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Polone, 
în numele poporului polonez, vă transmitem dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
poporului frate român salutări și urări cordiale.

Eliberarea României, săvirșită cu 34 de ani în urmă, în condițiile 
victoriei istorice a Uniunii Sovietice asupra fascismului hitlerist, 
a creat premise pentru transformări fundamentale in toate domeniile 
vieții politice, sociale și economice, pentru desfășurarea în ritm 
rapid a construcției socialiste, precum și pentru ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al poporului.

Ne bucură cuceririle oamenilor muncii din România obținute 
sub conducerea Partidului Comunist Român în edificarea societății 
socialiste. Constatăm cu satisfacție consolidarea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele noastre și dezvoltarea colaborării 
multilaterale polono-române. Aceasta servește intereselor celor două 
țări ale noastre, întărește unitatea statelor comunității socialiste, 
contribuie la consolidarea forțelor socialismului și progresului în 
lume.

Vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, și poporului frate 
român noi realizări pe calea dezvoltării multilaterale a României 
socialiste.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Vnit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale vă adresez dumneavoastră șl poporu

lui prieten al României cele mai bune urări de noi progrese in 
toate domeniile de activitate.

Poporul nostru luptă intens pentru consolidarea independenței 
reale și a libertății sale și este recunoscător pentru sprijinul acor
dat de dumneavoastră.

Sintem convinși că forțele progresiste din lumea întreagă vor 
reuși, unindu-și eforturile, să făurească o lume lipsită de asuprire 
și exploatare, fără intervenții străine.

Vă rog încă o dată să primiți cele mai calde felicitări și cele mai 
bune urări din partea Partidului Socialist și a mea personal.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist (E.D.E.K.) 

din Republica Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea Zilei dumneavoastră naționale îmi oferă plăcerea de 

a vă adresa cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de 
succes în activitatea dumneavoastră dedicată prosperității și bună
stării poporului dumneavoastră, sprijinirii eforturilor comunității 
mondiale de a crea o nouă ordine economică și politică inter
națională.

M. V. MOLAPE
Președintele Conferinței mondiale 

pentru lupta împotriva rasismului 
și discriminării rasiale

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

îmi face plăcere să vă adresez, in numele Consiliului Executiv Fe
deral și în numele meu personal, felicitările cele mai cordiale si cele 
mai bune urări pentru noi succese in construcția Republicii Socia
liste România.

Sint convins că, datorită eforturilor depuse pînă în prezent de 
ambele părți, am creat o bază cu un conținut bogat și condiții favo
rabile dezvoltării intensive și generale a relațiilor de prietenie și de 
cooperare intre țările noastre vecine și socialiste.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al R. S. F. Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu fericitul prilej al Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia. am deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre, gu
vernului și poporului Republicii Socialiste România salutări cordiale 
?' felicitări, in numele guvernului și poporului din Pakistan, precum 

i al meu personal.
Sint încredințat că relațiile de strinsă prietenie și colaborare 

care in mod atit de fericit există între țările noastre vor continua 
să se întărească în viitor, spre binele reciproc al celor două popoare.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte consi- 
derațiuni.

General MOHAMMAD ZIA-UL-HAQ
Șef al Statului Major al Armatei, 
Administrator-șef al Legii Marțiale, 
Șeful Guvernului Republicii Islamice 

Pakistan

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, am bucuria 

și onoarea să vă exprim, in numele guvernului și in numele meu 
personal, viile și sincerele mele felicitări.

Dind deosebită apreciere realizărilor țării dumneavoastră libere 
in construcția națională, ne exprimăm satisfacția pentru contribuția 
țării dumneavoastră la lupta pentru eliberarea popoarelor aflate 
incă sub jugul colonial și rasist.

Dorim să întărim cooperarea noastră cu țara dumneavoastră soră 
și prietenă.

Folosesc acest fericit prilej pentru a transmite Excelenței Voastre 
cele mai bune urări de sănătate, fericire și prosperitate.

Cu înaltă considerație,

Locotenent-colonel EDOUARD NZAMBIMANA
Prim-ministru al Republicii Burundi

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele FRELIMO, al poporului și Guvernului Republicii 

Populare Mozambic, precum și în numele meu personal, adresez 
Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, poporului Republicii 
Socialiste România calde și frățești urări și felicitări cu ocazia Zilei 
naționale a României.

Folosesc, totodată, această ocazie pentru a exprima urări pentru 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor tradiționale de prietenie dintre 
partidele și guvernele noastre, pentru întărirea frontului nostru 
comun împotriva imperialismului.

Cu înaltă și fiățească considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Președinte al FRELIMO, 

Președinte al Republicii Populare Mozambic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Zilei naționale a poporu

lui român, primiți vă rog călduroase felicitări din partea Comitetu
lui Central al partidului nostru și a mea personal.

La această aniversare istorică, care găsește poporul român pășind 
cu fermitate pe calea construcției socialiste și a progresului, sub 
conducerea Partidului Comunist Român și a dumneavoastră perso
nal, vă adresăm, din toată inima, urări de bunăstare pe toate pla
nurile și de progres în toate domeniile pentru poporul român.

Să trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea dintre po
poarele noastre în interesul cauzei păcii, al democrației și socialis
mului în întreaga lume, în interesul prieteniei și al colaborării pe 
toate planurile între popoarele balcanice !

Să trăiască și să se întărească prietenia, solidaritatea tovărășească 
și colaborarea între cele două partide frățești ale noastre !

Cu salutări tovărășești,

HARALAMBOS DRAKOPOULOS
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia (Interior)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a eliberării României, pri

miți, vă rog, călduroasele noastre felicitări și urări de succese tot 
mai mari pe drumul socialismului.

Pentru Comitetul Executiv
al Partidului Uniunea Democratică de Stingă din Grecia

MANOLIS GLEZOS

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei de 23 August, sărbătoarea națională a României, 

vă rugăm să primiți, Excelență, cele mai calde felicitări și urări 
sincere de prosperitate și de noi succese, spre binele și bunăstarea 
întregului popor.

Vă rugăm să primiți, Excelență, din partea Centrului european 
UNESCO pentru învățămîntul superior din București, pentru 
dumneavoastră și pentru doamna academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese, îm
preună cu asigurarea celei mai înalte stime.

Centrul european UNESCO 
pentru învățămîntul superior din București

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România, Comitetul Central al Partidului Comunist San- 
marinez salută frățește pe comuniștii, poporul român, angajat ho- 
tărît în edificarea societății socialiste, în promovarea coexistenței 
pașnice și consolidării destinderii, a colaborării între popoare.

ERMENEGILDO GASPERONI
Președintele

Partidului Comunist Sanmarinez

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

doresc să vă exprim călduroasele mele felicitări și urări cordiale 
de fericire personală, de prosperitate și progres poporului român 
prieten.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a eliberării României, Îmi este plăcut 

să vă adresez cele mai bune urări și să vă doresc, totodată, 
sănătate și fericire personală, progres continuu și prosperitate 
poporului român prieten.

MOHAMMAD ALI AL-HALABI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării României, îmi este plăcut să 

exprim Excelenței Voastre felicitările mele călduroase și să vă 
adresez urări sincere de fericire personală, de continuă prosperitate 
poporului român.

JAMSHID AMUZEGAR
Prim-ministru al Iranului

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit din partea guvernului 

și poporului jamaican sincere felicitări și cele mai bune urări cu 
prilejul aniversării Zilei naționale a României.

Dorim ca spiritul de cooperare și prietenie între țările noastre să 
se întărească in următorii ani.

MICHAEL MANLEY
Prim-ministru al Jamaicăi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea zilei dumneavoastră naționale, Ziua eliberării, oferă 

poporului Nigerului, Consiliului Militar Suprem și mie însumi 
prilejul de a vă adresa cele mai vii și sincere felicitări, împreună 
eu urările fierbinți pe care le transmitem pentru sănătatea 
Excelenței Voastre și pentru prosperitatea curajosului popor român.

Cu cea mai Înaltă considerațiune,

Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem, 

Șeful Statului Niger

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul statului Barbados mi se alătură în a vă 

transmite dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România cele mai bune urări cu ocazia aniversării Zilei 
naționale a țării dumneavoastră.

J. M. ADAMS
Prim-ministrul Statului Barbados

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a eliberării țării de sub 

ocupația fascistă și a începutului construcției socialismului in 
România, vă dorim să înaintați cu succes în opera de dezvoltare 
a societății dumneavoastră socialiste.

Fie ca această zi să marcheze totodată și întărirea cooperării și 
colaborării între partidele noastre.

ANDREAS PAPANDREU
Președintele P.A.S.O.K. 

(Mișcarea Socialistă Panelenă)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Asociația mexicană de prietenie și schimburi culturale eu Româ
nia își permite să vă transmită cordiale felicitări dumneavoastră și 
poporului dumneavoastră, cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXXIV-a 
aniversări a eliberării de sub jugul fascist.

Cu deosebită considerație,

MIGUEL ARROYO DE LA PARRA
Președintele asociației

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Felicităm eroicul popor muncitor, care sub conducerea glorioasei 
și încercatei avangarde a răsturnat fascismul, a eliberat țara de 
opresiune și a început construcția patriei noi socialiste.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască România socialistă l

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPORULUI DIN PANAMA

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării României, săr
bătoarea națională a poporului român, vă adresez cele mai calde 
felicitări și salutări.

Poporul coreean se bucură sincer de marile succese obținute de 
poporul frate român, după eliberare, in edificarea unui stat socia
list prosper, independent și suveran, sub conducerea Partidului Co
munist Român.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
fructuoasă existente între cele două țări ale noastre se vor dezvolta 
și întări mai departe. Vă urez din toată inima să obțineți noi succese 
în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

LI GIONG OK
Premier al Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate 

Coreene

Consiliul Columbian pentru Pace adresează felicitări frățești 
poporului român și conducătorilor săi, în frunte cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia Zilei naționale a României și pentru 
tealizările obținute în toate domeniile vieții sociale în perioada con
strucției socialiste.

Ne bucură înaltul spirit internationalist al marii națiuni socia
liste române în această epocă de progres al umanității spre forme 
superioare de conviețuire. Politica internațională a României și 
trăsăturile specifice ale politicii democratice interne constituie mo
tiv de mîndrie pentru toți iubitorii păcii, ai coexistenței pașnice, ai 
cooperării internaționale și ai frăției între popoare.

Trăiască România Socialistă !
Trăiască ilustrul președinte Nicolae Ceaușescu !

Prof. dr. JOAQUIN MOLANO CAMPUZANO
Președintele Consiliului Columbian pentru Pace 

și membru al Președinției Consiliului Mondial al Păcii

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Indoneziei mi se alătură în a adresa, din 
toată inima, Excelenței Voastre felicitări cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de progres con
tinuu și prosperitate poporului român.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi 

este plăcut să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări. Folosesc 
acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate poporului român prieten.

Șeic SAAD AL-ABDULLAH AL-SALEM AL-SABAH
Prinț moștenitor și prim-ministru al statului Kuweit

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, îmi este foarte plăcut ca, în numele guvernului și poporului 
Malaieziei, să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
dumneavoastră calde felicitări și sincere urări de pace și continuă 
prosperitate țării dumneavoastră. Fie ca în anii care vin să se 
dezvolte pe mai departe relațiile bune care există între țările 
noastre.

DATUK HUSSEIN BIN ONN
Prim-ministru al Malaieziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele meu personal, al comitetului executiv și al tuturor 

membrilor Asociației de prietenie Marea Britanie-România, vă 
transmit dumneavoastră, doamnei Elena Ceaușescu și poporului ro
mân cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul fascist.

Evenimentul Istoric care a avut loc la 23 August 1944 a pus ba
zele construirii unui nou sistem social și politic care, prin natura 
lui, a permis o dezvoltare armonioasă și fără precedent a industriei, 
științei, tehnologiei, agriculturii și nivelului de trai din România. 
Țara dumneavoastră este recunoscută în prezent ca o forță a pro
gresului și păcii în lumea întreagă.

Sperăm că vizita de stat pe care ați efectuat-o în acest an, îm
preună cu doamna Elena Ceaușescu, in Marea Britanie, la invitația 
Maiestății Sale Regina Elisabeta a II-a și a Ducelui de Edinburgh, 
va duce la întărirea și diversificarea relațiilor de prietenie dintre 
Marea Britanie și România.

Trăiască prietenia româno-britanică !
Trăiască Republica Socialistă România !

HARRY GOLD
Secretarul Asociației de prietenie 

Marea Britanie-România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Executiv al Asociației de prietenie 
Israel—România, al participanților la întrunirea festivă a asociației 
noastre consacrată aniversării a 34 de ani de la insurecția națională 
armată antifascistă din România și al meu personal, doresc să vă 
exprim, domnule președinte, cele mai călduroase felicitări cu ocazia 
acestei mărețe sărbători a poporului român.

Noi urmărim cu simpatie succesele remarcabile pe care le-a ob
ținut poporul român, sub conducerea dumneavoastră, in dezvoltarea 
economică și socială a țării sale, în înaintarea ei pe calea progresu
lui și civilizației. Cunoaștem drepturile largi de care se bucură na
ționalitățile conlocuitoare din România, inclusiv populația evreiască, 
în afirmarea valorilor lor spirituale și culturale in strînsă unitate 
cu poporul român spre binele țării.

Dăm o înaltă prețuire inițiativelor României de dezvoltare a rela
țiilor cu toate țările lumii și contribuției ei la instaurarea în regiu
nea noastră a unei păci drepte și trainice.

Vă dorim, domnule președinte, mulți ani de viață și fericire per
sonală, iar poporului român prieten prosperitate și noi succese în 
opera sa creatoare.

YITZHAK KORN
Președintele Asociației de prietenie 

Israel-Ro mânia

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în numele Comitetului Central Federal al Partidului Muncii 
din Spania, adresez cordiale felicitări' cu ocazia Zilei naționale 
a României și urez paca, independență și progres pc calea 
socialismului, națiunii și poporului 'rt>rii‘ân"'Șf irităffreW legăturilor 
frățești de prietenie dintre partidele și popoarele noastre.

ELADIO GARCIA CASTRO
Secretar general

al Partidului Muncii din Spania

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 

deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre călduroasele mele 
felicitări, precum și sincere urări de fericire personală și de prospe
ritate pentru poporul român.

BULENT ECEVIT
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți, domnule prim-ministru, felicitările mele sin

cere și cele mai bune urări cu ocazia sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste România.

ANKER JOERGENSEN
Prim-ministru al Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România^ 

îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre, în numele guvernului' 
și al meu, sincere felicitări și urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, pentru progresul și prosperitatea poporului român 
prieten.

Cu înaltă considerație.

Colonel LOUIS SYLVAIN GOMA
Prim-ministru, 

Șef al Guvernului 
Republicii Populare Congo

într-o telegramă primită la misiunea Republicii Socialiste Româ
nia de la O.N.U., secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
adresează „guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
cele mai călduroase felicitări și sincere urări", cu ocazia sărbătorii 
naționale.

Au mai adresat telegrame de felicitare președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul celei 
de-a XXXIV-a aniversări a eliberării României : Daisaku Ikeda, 
președintele organizației Soka Gakkai din Japonia, George Gellert, 
președintele „Atalanta Corporation" — S.U.A., Pietro Sette,
președintele întreprinderii E.N.I. — Italia, Gheosline E. Khouri, 
reprezentantul in România al Companiei libaneze de navigație 
„Zeus Shipping Co.“, Feig Carol, director general al firmei 
„Pan-Rom“ — Israel, Sadruddin Aga Khan.

• BRĂILA. „Sîntem fiii aces
tui pămînt românesc", a fost ge
nericul spectacolului de sunet și 
lumină prezentat de Teatrul 
..Maria Filotti", in grădina pu
blică, între 25 și 27 august, la 
Arenele Progresul, dar și în lo
calitățile Fâurei. Gropeni, Tra
ian, Tufești și Viziru se desfă
șoară „Festivalul folclorului du
nărean", manifestare înscrisă în 
programul celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cînta- 
rea României". Cu același pri
lej s-a organizat dezbaterea ..Ca
racterul specific al folclorului 
din zona Dunării. Contribuția 
festivalului folclorului dunărean 

la descoperirea și valorificarea 
creațiilor folclorice din această 
parte a țării". Participă specia
liști de la Institutul de cercetări 
etnologice și dialectologice, pre
cum și reprezentanți a 11 județe. 
A ieșit de sub tipar numărul din 
august al suplimentului politico
social și cultural-artistic „Ana
lele Brăilei". (Mircea Bunea) O 
ALBA. Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Alba Iulia 
a găzduit cea de-a 11-a ediție a 
festivalului concurs județean de 
muzică ușoară și folk „Cadențe 
tinerești". Au participat formații 
și soliști din Alba Iulia, Aiud, 
Blaj, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș, 

care își desfășoară activitatea la 
cluburile tineretului, în unități 
economice și licee. (Ștefan Di- 
nică) • BACĂU. Ansamblul 
folcloric „Busuiocul" al așeză
mintelor culturale din județul 
Bacău. laureat al mai multor 
festivaluri internaționale, se află 
în turneu in Suedia și Dane
marca. în orașul Moinești 
a fost organizată o tabără 
de creație pentru pictori a- 
matori din Capitală și din ju
dețul Bacău. (Gheorghe Baltă) 
• OLT. La Corabia a avut loc 
cea de-a cincea ediție a festiva- 
lului-concurs interjudețean de 
muzică populară, ușoară și folk 

„Corabia de aur“, la care au luat 
parte 72 de concurenți din 22 
județe ale țării. (Emilian Rouă). 
• TIMIȘ. Galeriile „Bastion" 
din Timișoara găzduiesc expo

ziția de pictură a artistului a- 
mator Alfons Vezoc, membru al 
cenaclului de artă plastică „Ro
mul Ladea". (Cezar Ioana) • 
VASLUI. în cadrul ediției a II-a 
a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", Casa de cul
tură a sindicatelor din munici

piul Bîrlad a inițiat un ciclu de 
expoziții ale artiștilor amatori, 
creatori din rîndul muncitorilor 
din întreprinderile locale. Prima 
a fost deschisă expoziția de artă 
plastică a muncitorului Constan
tin Stavarache, pentru întîia 
nară prezent în confruntarea cu 
publicul bîrlădean. (Crăciun Lă- 
luci) • CLUJ Pavilionul de ex
poziții din parcul municipiului 
găzduiește expoziția unui meșter 
al colajului : Plăjâs Gyorgy din 
Tirgu Mureș, ale cărui lucrări 
sint realizate din textile. Lă 
Cluj-Napoca, artistul amator 
tirgmureșean a realizat cea de-a 
45-a expoziție personală. După 

ce a fost itinerată la Orăștie și 
Deva, expoziția „Cultura popu
lară în imagini", a Muzeului et
nografic al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca. a poposit la Casa 
de cultură din Brad, județul Hu
nedoara. La organizarea expozi
ției a participat și Muzeul de 
artă populară din Orăștie, pre
cum și colecționarul Safian I. 
din Brad. (Alexandru Mureșan). 
• GALAȚI. A apărut publicația 
social-politică și culturală „Du
nărea", editată de ziarul jude
țean „Viața Nouă" din Galați. 
Muzeul de artă contemporană 
românească din Galați și filiala 
U.A.P. din localitate au organi

zat, la Galeriile de Artă, expo
ziția intitulată „Actul eliberării 
reflectat în creația artiștilor gă- 
lățeni". (Dan Plăeșu) • HUNE
DOARA. La Petroșani și lacul 
Cinciș de lingă Hunedoara a 
avut loc o amplă trecere în re
vistă a formațiilor de muzică 
ușoară și folk din județul Hu
nedoara. Cu acest prilej s-au 
organizat și dezbateri ale in
structorilor formațiilor de muzi
că ușoară și folk din județ pri
vind îmbogățirea repertoriului, 
îmbunătățirea interpretării ar
tistice, a ținutei scenice. (Sabin 
Cerbu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 august. în țară : Vreme în ge
neral instabilă, mai ales in regiunile 
clin nordul țării șl zonele de deal și de 
munte, unde vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de aversă. Tem
peratura va continua să scadă la în
ceputul intervalului, apoi va crește 
ușor. Minimele vor fi cuprinse între 4 
și 14 grade, Izolat mai coborite in de
presiunile din estul Transilvaniei, iar 
maximele între 14 și 24 de grade, pe a- 
locuri mai ridicate în sud. In Bucu
rești î Vreme ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. Ploaie de scurtă du
rată. Vînt moderat. Temperatura va 
continua să scadă ușor Ia începutul in
tervalului, apoi va crește.
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Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 August

In diferite țări ale lumii, situate pe toate continentele, continuă in 
aceste zile manifestările dedicate marii sărbători naționale a poporului 
român — ziua de 23 August.

R. P. POLONA. La Casa centrală 
de cultură din voievodatul Tarnow 
a fost organizată o adunare festivă. 
In fața unui numeros public, amba
sadorul României la Varșovia, Ion 
Cozma, și Stanislaw Gebala, mem
bru supleant al C.C. al P.M.U.P.. 
prim-secretar al Comitetului voievo
dal al P.M.U.P. din Tarnow, au ros
tit alocuțiuni în care au evidențiat 
însemnătatea actului de la 23 Au
gust 1944, succesele repurtate de Ro
mânia socialistă pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate, relațiile de solidaritate și 
prietenie dintre partidele și țările 
noastre. S-a subliniat rolul contacte
lor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
pentru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a colaborării și prieteniei fră
țești româno-polone.

In cinstea evenimentului, în orașul 
Tarnow a fost inaugurată, totodată, 
o expoziție de fotografii înfățișind 
realizări ale României în domeniile 
economic, cultural și artistic, mo
mente ale colaborării româno-polone, 
precum și imagini din viața de azi a 
poporului român.

Sub titlul „Sărbătoarea României 
socialiste", ziarul „Trybuna Ludu" 
publică un material în care se relevă 
că ziua de 23 August 1944 a inaugu
rat o nouă epocă în viața poporului 
român. In urmă cu 34 de ani, scrie 
ziarul, forțele patriotice naționale, 
conduse de partidul comunist, au în
lăturat vechiul regim și au instaurat 
un nou guvern, iar armata română a 
întors armele împotriva Germaniei 
hitleriste. Aceasta a constituit în
ceputul transformărilor care au per
mis României să treacă Ia construc
ția socialismului. Referindu-se la re
lațiile bilaterale, ziarul subliniază că 
acestea au tradiții istorice îndelun
gate. In articol se subliniază dezvol
tarea unei largi cooperări româno- 
polone, ale cărei roade, bine cu
noscute de ambele popoare, creează 
noi perspective de cooperare.

în cadrul acțiunilor consacrate ani
versării în R. P. Polonă a zilei de 
23 August, ansamblul de cîntece și 
dansuri din comuna Stoicănești, ju
dețul Olt, a susținut un spectacol in 
orașul Tomaszow-Mazowieki. Solii 
artei populare românești au fost pri
miți cu mult entuziasm de publicul 
polonez. Au fost prezenți activiști ai 
Comitetului voievodal P.M.U.P. din 
Piotrkow-Trybunalski, primul secre
tar al comitetului orășenesc, prima
rul orașului Tomaszow-Mazowieki.

R. S. CEHOSLOVACA. La uzina 
Karosa, din localitatea Vysoke Myto, 
a fost organizată o adunare festivă, 
la care au participat muncitori, in
gineri și tehnicieni din această între
prindere. Semnificația zilei de 23 
August, dezvoltarea multilaterală a 
României, evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-cehoslovace au fost 
evocate în expunerile prezentate de 
ambasadorul român Tonei Diacones- 
cu și de președintele comitetului 
de partid de la . iizirja Karosa. . s

Tot în Cehoslovacia, Ministerul 
Apărării Naționale a organizat o 
întilnire a atașatului militar ro
mân la Praga cu militari ai unei 
unități a armatei cehoslovace din 
garnizoana Ostrava. în cadrul acestei 
întilniri, atașatul militar român a 
prezentat o expunere despre lupta 
poporului român, sub conducerea 
partidului comunist, pentru elibera
rea de sub dominația fascistă, dez
voltarea socialistă a României in 
cele aproape trei decenii și jumă
tate de la eliberare, relațiile româno- 
cehoslovace și contribuția armatei 
române la înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru.

SIRIA. La Centrul cultural arab 
din capitala Siriei a avut loc o a- 
dunare festivă desfășurată sub patro
najul lui Youssuf al Assad, membru

În preajma reuniunii Consiliului U. N. C. T. A. D.

însănătoșirea comerțului mondial implică edificarea 
M MII ORDINI [CONOMItf INTERNAȚIONALE
Peste cîteva zile, la Geneva încep lucrările Consiliului U.N.C.T.A.D. 

(Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare) in vederea sta
bilirii principalelor teme și obiective care vor trebui înscrise pe ordinea 
de zi a celei de-a cincea sesiuni a U.N.C.T.A.D., convocată pentru luna 
mai 1979 la Manila. Continuind seria sesiunilor sub egida O.N.U. con
sacrate problemelor comerțului și dezvoltării economice mondiale, 
„U.N.C.T.A.D.-V" iși propune să ridice pe o treaptă superioară eforturile 
întreprinse la scara întregii planete în direcția lichidării decalajelor din
tre state și instaurării unei noi ordini economice internaționale.

Desigur, pregătirea unui eveniment 
de o asemenea anvergură implică o 
analiză larg cuprinzătoare a realități
lor economiei mondiale, care au atins, 
în momentul de față, o complexitate 
deosebită. Factorul cel mai îngrijo
rător il constituie accentuarea conti
nuă a flagrantelor disproporții și 
disparități ce caracterizează harta 
economică a lumii contemporane. 
Aceasta eș,te concluzia fundamentală 
ce se desprinde din cuprinsul unui 
voluminos document de aproape 400 de 
pagini, editat recent de U.N.C.T.A.D. 
sub titlul „Manual de statistici ale 
comerțului internațional și dezvoltă
rii".

Numărîndu-se printre documentele 
de bază aflate in „dosarul" activității 
pregătitoare a sesiunii U.N.C.T.A.D.- 
V", „manualul" oferă posibilitatea de a 
cunoaște principalele tendințe și ca
racteristici ale economiei mondiale, 
descrise in limbajul concis și exact 
al cifrelor.

O puternică lumină asupra tablou
lui decalajelor proiectează evolu
țiile din domeniul comerțului inter
național. Din multitudinea de date 
înfățișate in acest sens se desprinde 
deteriorarea continuă a pozițiilor ță
rilor lumii a treia in cadrul schim
burilor economice internaționale. Ast
fel, ponderea țărilor in curs de dez
voltare in exporturile mondiale a 
scăzut de la 31 la sută in 1950 la 25 
la sută în prezent, iar in importurile 
mondiale, respectiv, de la 27 la 20 
la sută. în aceeași perioadă, ponderea 
țărilor capitaliste dezvoltate a sporit 
atît în domeniul exporturilor mon
diale, cit și in domeniul importuri
lor. Un calcul simplu arată, de ase
menea, că în timp ce exporturile a 
26 de țări in curs de dezvoltare se 

al comandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședinte al Asociației de prietenie Si
ria—România. Despre însemnătatea 
actului de la 23 August au vorbit 
Yahia Al-Najjar, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie Siria—Româ
nia, și Emilian Manciur, ambasado
rul român la Damasc.

A fost evidențiat cursul ascendent 
al raporturilor prietenești dintre Si
ria și România, rolul hotăritor avut 
în dezvoltarea acestora de întîlnirile 
istorice ale președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad.

In continuare, au avut loc vernisa
jul expoziției foto „Imagini din 
România" și prezentarea unor filme 
documentare românești. Au luat 
parte reprezentanți ai comandamen
tului regional al Partidului Baas 
Arab Socialist, ai C.C. al Partidului 
Comunist Sirian, ai diferitelor insti
tuții centrale și organizații de masă.

SUDAN. Consiliul național de 
prietenie, solidaritate și pace, Aso
ciația de prietenie sudanezo-română 
și Ambasada României la Khartum 
au organizat o seară culturală. Au 
rostit cuvîntări Abdullahi El Hassan 
El Khidir, membru al C.C. al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, secretar ge
neral al consiliului, Omer Taha Abu 
Samra, membru al C.C. al U.S.S. 
președintele Asociației de prietenie 
sudanezo-română. Vorbitorii au evi
dențiat însemnătatea zilei de 23 Au
gust, succesele poporului român in 
toate domeniile de activitate, obținute 
sub conducerea înțeleaptă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, au apreciat 
politica internă și externă a României 
și, în mod deosebit, activitatea re
marcabilă și rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în viața internațională, in 
elaborarea și promovarea cu consec
vență a politicii externe românești. 
Vorbitorii au reliefat, de asemenea, 
poziția constructivă a României in 
problemele majore ale vieții inter
naționale, între care reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu și din 
Africa.

Cu acest prilej au fost proiectate 
filmul „România ’77", precum și dia
pozitive înfățișind realizări social- 
economice din România. De aseme
nea, a fost inaugurată o expoziție de 
fotografii, cărți și publicații.

La manifestare au luat parte 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
U.S.S., șefi de secții din C.C. al 
U.S.S., miniștri, conducători ai unor 
organizații politice și obștești, oameni 
de artă și cultură, precum și un nu
meros public.

ANGOLA. La Luanda a avut loc, 
sub patronajul Consiliului național 
pentru cultură și al Ambasadei 
României, o gală de filme.

Ambasada română la Luanda a or
ganizat, de asemenea, in saloanele 
Uniunii Naționale a artiștilor plastici, 
expoziția „România socialistă astăzi". 
Vernisajul a avut loc in prezența 
Until numeros public, oameni de cul- 
tpră, ziariști. Expoziția a fost vizi
tată de tovarășa Măria Eugenia Ne to.

La vernisaj a luat cuvintul Domin
gos Van Dunem, directorul național 
al bibliotecilor din R. P. Angola. 
Vorbind în numele și din însărcina
rea secretarului Consiliului național 
pentru cultură, el a subliniat reali
zările deosebite ale poporului român, 
creșterea prestigiului României pe 
arena mondială.

COLUMBIA. La Universitatea cen
trală din Bogota a avut loc o mani
festare culturală dedicată zilei de 
23 August. Despre însemnătatea e- 
venimentului și despre realizările 
obținute de poporul român in cei 34 
de ani de la eliberare au vorbit Da
rio Samper Bernal, rectorul Univer
sității centrale, Jorge Enrique Mo
lina, vicepreședinte al Fundației 

situează sub nivelul de 30 dolari pe 
locuitor, 31 de țări capitaliste indus
trializate realizează exporturi de 
peste 1 000 de dolari pe locuitor.

Analiza economică a acestor ten
dințe statistice conduce inevitabil la 
dezvăluirea caracterului protecționist

CONCLUZIILE 
UNUI DOCUMENT 

STATISTIC

al politicilor comerciale practicate de 
numeroase țări capitaliste, care, in 
încercarea de a depăși criza econo
mică și multiplele ei consecințe nega
tive, recurg la măsuri unilaterale față 
de o pretinsă concurență a țărilor slab 
dezvoltate. Instituirea unui comerț 
liber de orice bariere și discriminări, 
pe baze echitabile, se impune deci ca 
un subiect central al dezbaterilor 
U.N.C.T.A.D.

Perturbațiile produse in sistemul de 
prețuri pe plan internațional — în
deosebi in cazul materiilor prime pro
venind din lumea a treia — poli
tica monopolistă de acaparare și ex
ploatare a resurselor naturale din ță
rile slab dezvoltate, de manevrare a 
stocurilor și burselor internaționale 
de materii prime conform propriilor 
interese sint alți factori a căror ac
țiune concură la actuala situație din 
comerțul mondial. Ca atare, regle
mentarea comerțului cu produse de 
bază, în conformitate cu programul 
preconizat la Nairobi de U.N.C.T.A.D. - 
IV", se impune în continuare ca una 
din problemele-cheie.

Universității centrale. în continuare a 
fost prezentat filmul documentar 
„România ’77".

Cu același prilej, la Universitatea 
centrală a fost inaugurată o expozi
ție de fotografii și cărți românești.

La loc de cinste au fost expuse 
fotografii înfățișind aspecte din via
ța și activitatea tovarășului Nicolae, 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și opere 
ale șefului statului român.

BANGLADESH. în presa centrală 
au fost publicate fotografii și ample 
articole despre semnificația actului 
istoric de la 23 August.

Ziarul „Bangladesh Times" a edi
tat un supliment de două pagini de
dicat evenimentului, în care au fost 
prezentate pe larg importanța sa in 
istoria poporului român, personalita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
politica internă și externă a Româ
niei, realizările țării noastre în con
strucția socialistă.

ETIOPIA. Presa din Etiopia a pu
blicat articole, însoțite de fotografii, 
consacrate celei de-a 34-a aniversări 
a Zilei naționale a României. în 
aceste articole s-a insistat asupra 
importanței evenimentului de la 
23 August pentru dezvoltarea țării 
noastre, asupra succeselor dobîndite 
după eliberare și asupra semnifica
ției practice pe care o are experiența 
României în construirea noii orin- 
duiri pentru țările care astăzi pășesc 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare. Au fost reliefate, totodată, ex
tinderea cooperării șl dezvoltarea 
relațiilor dintre țara noastră și Etio
pia în ultimii ani și solidari
tatea manifestată de poporul ro
mân față de revoluția etiopiană și 
lupta pe care poporul acestei țări o 
duce în prezent pentru consolidarea 
cuceririlor revoluționare și păstrarea 
independenței și suveranității.

R.F. GERMANIA. în seria de ma
nifestări consacrate Zilei naționale 
a României în R.F. Germania s-a în
scris și turneul corului Conservato
rului „George Enescu" din Iași, la 
invitația Conservatorului din Wup
pertal. Concertul de la Wuppertal s-a 
bucurat de un mare succes.

INDIA. Posturile centrale de radio 
și televiziune indiene au transmis 
emisiuni și programe speciale dedi
cate Zilei naționale a României.

MAROC. Presa și Radioteleviziunea 
din Maroc au acordat o atenție deo
sebită sărbătorii naționale a poporu
lui român. Ziarul „Al Maghreb" a 
dedicat o pagină întreagă evenimen
tului, in centrul căreia a fost repro
dusă fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ziaristul Ahmed Roufqi a 
publicat un amplu articol, intitulat 
„Un popor iubitor de independență 
și pace", în care înfățișează cititoru
lui marocan momente semnificative 
din istoria poporului român, de la 
originile sale pină. in ziua de astăzi.

BURUNDI. Presa și Radiodifuziu
nea dih Republica Burundi au pre
zentat pe larg semnificația și impor
tanța actului istoric de,la 23 August 
1944. S-a evidențiat, totodată, că re
zultatele remarcabile obținute de po
porul român in dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării și afirmarea 
prestigiului României in lume sint 
indisolubil legate de activitatea 
neobosită desfășurată în fruntea 
partidului și statului nostru de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu.

MADAGASCAR. In orașul Diego- 
Suarez, din Republica Democratică 
Madagascar, a avut loc vernisajul 
unei expoziții fotodocumentare ro
mânești. Au luat parte președintele 
comitetului executiv al provinciei 
Diego-Suarez, reprezentantul minis
trului culturii și artei revoluționare, 
primarul orașului Diego-Suarez, alte 
personalității locale.

Desigur, aceste discrepanțe repre
zintă un corolar al dezvoltării eco
nomice inegale a celor două categorii 
de state. „Manualul statistic" al 
U.N.C.T.A.D. arată că țările in curs 
de dezvoltare, cuprinzind peste ju
mătate din populația globului, dețin 
mai puțin de 14 la sută din produ
sul mondial brut. în timp ce in ță
rile capitaliste dezvoltate nivelul me
diu al produsului intern brut pe lo
cuitor se ridică la 5140 dolari, in 
țările lumii a treia atinge numai 460 
dolari. La polii celor două categorii 
de țări raportul este de peste 100:1 
(respectiv, Elveția — 8 463 dolari și 
Ruanda — 79 dolari).

Decalajele pe plan social-cultural iși 
găsesc și ele, la rindul lor, o reflecta
re statistică elocventă in documentul 
amintit. Astfel, speranța medie de 
viață este de 74—75 de ani in 
Norvegia. Danemarca și Japonia, iar 
în țările sărace nu depășește 32 <le 
ani in Volta Superioară sau 36 <le 
ani in Bangladesh. în timp, ce unui 
medic îi revin circa 500 de locuitori 
in Austria sau R.F. Germania, in țările 
lumii a treia cifrele corespunzătoare 
sint de peste o sută de ori mai mari, 
respectiv : 59 000 locuitori în Volta 
Superioară sau 53 000 în Ruanda.

în fine, în unele țări slab dezvol
tate numărul analfabeților atinge 
proporții incredibile : peste 95 11 
sută din populație în Maurita
nia, Mali. Somalia, Etiopia și peste 
90 la sută în Ciad, Senegal, Volta 
Superioară. Guineea, Mozambic.

...Sint cifre și date statistice semni
ficative, adevărate semnale de alar
mă, al căror ecou va răzbate, desigur, 
cu putere în sala de conferințe a 
U.N.C.T.A.D., indemnînd la intensifi
carea eforturilor tuturor statelor pen
tru a se pune capăt acestor stări de 
lucruri care periclitează pacea și vii
torul popoarelor, pentru a se edifica 
o nouă ordine economică internațio
nală.

Viorel POPESCU

GENEVA

Documente adoptate 

la Conferința mondială 

pentru lupta 

împotriva rasismului 
și a discriminării rasiale

GENEVA 26 (Agerpres). — Confe
rința mondială pentru lupta împotri
va rasismului și a discriminării ra
siale și-a încheiat, simbătă, lucrările, 
după zece zile de dezbateri, la care 
au participat reprezentanți din 122 de 
state, printre care și România.

în ședința finală, participanții au 
adoptat o Declarație și un Program 
de acțiune ce prevede necesitatea 
adoptării unor măsuri eficiente pen
tru eradicarea apartheidului și dis
criminării rasiale. „Rasismul, discri
minarea rasială si apartheidul, sub 
toate formele de manifestare — se 
menționează în documentele adop
tate de conferință — sint crime îm
potriva conștiinței, demnității și uma
nității". în acest sens, apartheidul 
este apreciat ca o formă extremă de 
inștituționalizare a rasismului și — 
potrivit declarației — toate statele 
care colaborează cu regimurile ce 
practică o asemenea politică sînt con
siderate complice ale acestora.

Totodată, documentele condamnă 
așa-zisul acord de soluționare inter
nă a problemei rhodesiene, sublinia
ză necesitatea adoptării, de către 
Consiliul de Securitate al O.N.U., a 
unor sancțiuni economice obligatorii, 
inclusiv a embargoului petrolier îm
potriva R.S.A., lansează un apel către 
toate statele, cerindu-le să nu stabi
lească nici un fel de relații cu 
bantustanele care sint sau vor fi de
clarate „independente" de autorită
țile din R.S.A., și reclamă încetarea 
oricăror practici privind recrutarea 
de mercenari care să sprijine regi
murile minoritare rasiste din Africa 
australă.

ÎN CADRUL PROGRAMULUI „INTERCOSMOS"

Lansarea navei spațiale „Soiuz-31"
MOSCOVA 26 — Corespondentul 

Agerpres transmite : O nouă navă 
cosmică, „Soiuz-31", pilotată de un 
echipaj mixt — al treilea de pînă 
acum în cadrul programului „Inter- 
cosmos" — a fost lansată la 26 au
gust de pe cosmodromul Baikonur.

Comanda acestui vehicul spațial a 
fost încredințată unui veteran al na
vigației extraterestre — colonelul 
Valeri Bikovski, aflat la al treilea

agențiile 
de presă 
transmit:
Congresul internațional 

de fizică — Ampere, la care 
au participat specialiști din 25 de țări, 
și-a incheiat lucrările la Tallin. Din 
România a fost prezență o delegație 
de fizicieni, condusă de acad. prof. 
Ion Ursu, de la Universitatea din 
București.

Cardinalul Albino Luciani 
ales papă. \Postul de radi0 81 
Vaticanului _a 'anunțat că, simbătă 
seara, conclavul cardinalilor romano- 
catolici a ales un nou papă, in per
soana cardinalului Albino Luciani, 
care ii succede in acest' post papei 
Paul al VI-lea, decedat recent. Noul 
papă, , in virstă de 66 ani. va purta 
numele de loan Paul I și este cel 
de-al 263-lea suveran pontif din is
toria Vaticanului.

Criza de guvern din Is
landa. Gupă ce premierul desem
nat, Ludvik Josefsson, liderul Alian
ței Populare, a renunțat la misiunea 
de a alcătui un cabinet majoritar care 
să pună capăt actualei crize politice 
din . țară, șeful statului, Kristjan 
Eldjarn. a încredințat această sarcină 
președintelui Partidului Progresist, 
Olafur Johannesson. Noul premier 
desemnat și-a exprimat optimismul 
în ceea ce privește posibilitatea for
mării unui guvern de centru-stinga 
pe baza colaborării a trei partide po
litice : Partidul Progresist, Partidul 
Social Democrat și Alianța Populară.

Acord turco-irakian. Tn 
cursul unor tratative desfășurate la 
Ankara, Turcia și Irak au reușit să 
soluționeze o serie de litigii bilate
rale de natură comercială. Cele două 
părți au semnat un acord care regle
mentează achitarea in produse agri
cole și industriale de către Turcia a 
unor datorii contractate față de Irak, 
însumind 300 milioane dolari. în 
această perspectivă. Irakul s-a anga
jat să reia exporturile de petrol către 
Turcia, pe care le sistase la Începutul 
anului.

Mișcare revendicativă în 
AUStralia Greva lucrătorilor din 
domeniul telecomunicațiilor din Aus
tralia, Începută in urmă cu 29 de 
zile, continuă, fără a exista perspec
tiva realizării unui acord de reluare 
a lucrului într-un viitor apropiat. în 
urma eșecului unei tentative guver
namentale de mediere, simbătă a 
inceput o nouă rundă de consultări 
între administrația Companiei de 
telecomunicații și sindicatul greviști
lor. Participanții la grevă revendică 
îmbunătățirea condițiilor de viață, 
precum și asigurarea de locuri de 
muncă pentru specialiștii și lucrătorii 
concediați in ultima perioadă. Greva 
a paralizat legăturile telefonice și 
telegrafice pe întreg teritoriul țării.

Accident de aviație. 11 
persoane și-au găsit moartea intr-un 
accident de hidroavion survenit in 
largul coastelor de sud-vest ale 
Alaskăi.

Convorbiri iugoslavo-chineze la nivel inalt
BELGRAD 26 (Agerpres). — Sim

bătă au continuat convorbirile dintre 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, aflat în vizită 
oficială de prietenie în R.S.F. Iugo
slavia. și Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. 
Convorbirile, desfășurate — potrivit 
agenției Taniug — într-o atmo

LISABONA

Secretarul general al P. C. Portughez 
despre formarea noului guvern

LISABONA 26 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui „O Jornal", Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului Comu
nist Portughez, a apreciat că forma
rea noului guvern al premierului 
Nobre da Costa reprezintă o „solu
ție satisfăcătoare" pentru criza po
litică din țară. P.C.P., a arătat el, 
nu intenționează să se lase antrenat 
într-o campanie împotriva acestui 
cabinet atit timp cît nu se între

NOI INCIDENTE IN LIBAN
BEIRUT 26 (Agerpres). — Lupte 

puternice și tiruri de artilerie au fost 
înregistrate vineri după-amiază între 
Forțele Arabe de Descurajare 
(F.A.D.) și milițiile falangiste liba
neze, la Deir Billa din regiunea Ba- 
troun, la 50 km nOrd de Beirut, și 
la Koura, în nordul Libanului.

Aceste noi incidente, relatează 
agențiile internaționale de presă ci
tind surse libaneze, au provocat 
moartea a 30 de persoane de ambele 
părți. Postul de radio al „Falangelor 
Libaneze", reluat de agenția U.P.I., 
relevă că trupele F.A.D. au declan
șat tiruri de artilerie asupra orașelor 
Tanourine și Aaqoura, situate la 
12 km est de Deir Billa, și că luptele 
s-au extins in orașul Ainata din cim- 
pia Bekaa.

zbor cosmic, iar funcția de cercetă- 
tor-cosmonaut este Îndeplinită de 
locotenent-colonel Sigmund Jăhn, 
cetățean al Republicii Democrate 
Germane.

Programul zborului echipajului 
mixt cu nava „Soiuz-31" prevede cu
plarea vehiculului cu complexul ști
ințific „Saliut-6" — „Soiuz-29“ și 
efectuarea, la bordul acestuia, de 
cercetări și experiențe tehnico-știin- 
țifice și medico-biologice.

Lansarea și plasarea pe orbită a 
navei au decurs în condiții optime.

în așteptarea echipajului mixt, 
cuplul Kovalionok—Ivancenkov, care 
a petrecut pină acum zece săptămini 
ia bordul laboratorului orbital „Sa
liut-6"; a făcilt pregătirile necesare 
desfășurării unui program intens de 
cercetări și experimente — aproape 
20 in total — ce vor fi eșalonate pe 
parcursul unei săptămini. Este vorba, 
intre altele, de continuarea experi
mentării aparaturii fotografice mul- 
tizonale de tip „MKF-6 m“, cu aju
torul căreia urmează să se obțină 
imagini ale unor fenomene naturale 
de excepție, cum sint cicloanele, ale 
modificărilor ce survin in regiuni di
ferite ale oceanelor privind volumul 
apelor, de alte experimente vizind 
obținerea de informații despre geo 
și biosferă, studierea influenței im
ponderabilității asupra proceselor 
tehnologice și a mijloacelor de obți
nere a unor materiale cu caracteris
tici speciale etc. 

filmului 
prezen-

despre 
în plus,

Î ț

*

Subtilitate sau coincidență?
A fost o subtilă idee a secretarului de redacție sau o formidabilă 

coincidență ?
Greu de răspuns. în orice caz, în aceeași pagină a ziarului occiden

tal se învecinau: cronica celebrei piese de teatru; cronica 
care face senzație ; banda desenată cu aventurile medievale ; 
tarea cărții lui John Hackett. Coincidență, subtilitate ?

...Ah. dar poate sint necesare cîteva amănunte. Mai întîi 
autor. Domnia-sa este un domn foarte distins — un „Sir"; 
este și general — la pensie. Spre deosebire de hi’trul Moș Teacă, ce 
își limita veleitățile literare la anecdota „aia, cu tunu' ", „Sir"-ul nostru 
și-a propus să inaugureze un gen nou de publicistică „science-fiction".

Literatura de ficțiune științifică avea, de obicei și predominant, 
sensuri de anticipare tehnică ; așa a prevestit clasicul genului, Jules 
Verne, submarinul, aparatele de zburat mai grele decît aerul, drumul 
omului în Cosmos...

Cu Sir Hackett debuteoză altfel de anticipații — „strategic-fiction". 
Cartea lui este o descriere amănunțită, precisă și detaliată a celui 
de-al treilea război mondial. Totul este foarte concret, descris cu 
meticulozitate științifică: aflăm cum războiul a început in ziua de 
4 august 1985 și cum se termină cu victoria forțelor N.A.T.O. Aflăm 
cum ofensiva armatelor din Est s-a desfășurat vijelios în primele zece 
zile; cum, la 15 august 1985, ora 4 dimineața, situația militară se 
stabilizase pe linia Frankfurt-Stuttgart-Mannheim-Meuso; forțele 
N.A.T.O. trec la contraofensivă spre Hanovra și 
tent au loc mari ciocniri de blindate în Orientul 
forțelor militare ale Africii de Sud. Care, precum 
a devenit membră a N.A.T.O...

Cuprins de o mare probitate morală, Hackett 
țific totul — harta politică a lumii, tacticile armatelor, 
militare utilizate. Grație operei lui, cel de-al treilea 
devine foarte plăcut, simpatic și chiar atractiv : nu se va utiliza arma 
atomică, iar victimele nu se vor număra in „megamorți" — unitate de 
măsură de 
cimitir.

Și încă 
fiindcă au 
vat, nu ?

cîte un milion, spre a ușura activitatea contabililor de

un amănunt: forțele NA.T.O. au obținut victoria în 1985, 
trecut la o reînarmare masivă din 1978. Amănunt nevino-

...Alături este cronica filmului avind ca subiect tragica aventură de 
acum citeva decenii a unei criminale celebre, la vremea ei, Violette 
Nozieres, sărmana fecioară care rămăsese doar semiorfană, deoarece, 
otrăvindu-și ambii părinți, unul a supraviețuit. Cronica de teatru pre
zintă distribuția nouă a piesei lui Shakespeare, in care Claudiu toarnă 
otravă în urechea tatălui prințului Hamlet; banda desenată despre 
aventurile medievale arată cum Lucreția Borgia își otrăvește un 
comesean turnîndu-i otravă din inelul de la deget.

învecinarea — subtilitate sau coincidență ? — se oprește aici. 
John Hackett nu e nici prinț, nici fecioară, nu toarnă otravă nici in 
urechi, nici în pahare — el folosește doar' cerneala pentru a face 
literatură și ideologie.

Nici măcar nu aflăm dacă pe coperta cărții onorabilului sir este 
tipărit tradiționalul cap de hîrcă, cu cele două oase încrucișate 
dedesubt.

sferă foarte cordială, au pri
lejuit un schimb larg de vederi 
asupra direcțiilor generale ale evolu
ției vieții internaționale, precum și 
asupra unor probleme internaționale 
actuale. Totodată, președinții Hua 
Kuo-fen și Iosip Broz Tito s-au in
format reciproc despre dezvoltarea 
țărilor lor, despre sarcinile specifice 
ale celor două partide și guverne in 
construcția socialistă.

vede o alternativă democratică pen
tru depășirea actualelor dificultăți. 
Secretarul general al P.C.P. și-a ex
primat regretul față de refuzul 
Partidului Socialist de a colabora 
pentru realizarea unei coaliții de 
stingă în Portugalia. A. Cunhal a 
declarat, pe de altă parte, că „nu
mai forțele reacționare sînt intere
sate în destabilizarea situației poli
tice, sociale, economice sau militare 
în Portugalia".

în urma acestor noi incidente, pri
mul ministru libanez. Selim Al-Hoss, 
s-a întîlnit vineri seara cu un grup 
de membri ai Camerei Deputaților. 
Potrivit postului de radio Beirut, re
luat de agenția M.E.N., cu această 
ocazie a fost discutată situația din 
Liban, îndeosebi in lumina contacte
lor care au loc în prezent, în vederea 
îndeplinirii prerogativelor actualului 
regim legitim din Liban și pentru a 
se ajunge la o formulă practică pen
tru instaurarea securității și înțele
gerii naționale în această țară. într-o 
declarație făcută presei, ministrul de 
interne al Libanului, Salah Salman, 
a arătat că a întreprins contacte cu 
conducătorii F.A.D. și responsabilii 
libanezi pentru adoptarea măsurilor 
necesare normalizării vieții în Liban.

Plenara C.C. 
al P.C. Finlandez

HELSINKI 26 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc plenara C,C. al 
P.C. Finlandez. Plenara a analizat si
tuația politică din țară in lumina 
pregătirilor pentru alegerile parla
mentare. A fost analizată, de aseme
nea, problema editării documentului 
intitulat „P.C. Finlandez — 60 de ani 
de luptă pentru interesele poporului 
Finlandei, democrație și socialism".

Spre normalizarea 
situației politice din Ciad

N'DJAMENA 26 (Agerpres). — Gu
vernul ciadian și Consiliul Comanda
mentului forțelor armate de nord, 
grupare de opoziție, au semnat la 
N’Djamena o „Cartă fundamentală" 
care urmează a constitui „cadrul in
stituțional" al Republicii Ciad pină 
la definitivarea noilor instituții ale 
țării — informează agențiile France 
Presse și U.P.I.

Semnarea acestui document, al că
rui conținut nu a fost dezvăluit, a 
fost anunțată intr-un comunicat dat 
publicității la încheierea lucrărilor 
comisiei politico-militare bipartite 
constituite în baza acordului semnat 
la Khartum, la 22 ianuarie a.c., acord 
intervenit intre guvernul ciadian și 
Consiliul Comandamentului forțelor 
armate de nord.

Hamburg; concomi- 
Mijlociu și ofensiva 
se vede, între timp

descrie foarte ștlin- 
materialele 

război mondial

N. CORBU
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DE PRETUTINDENI
• „CE FEL DE LUME 

LĂSĂM COPIILOR
Sub acest generic, la sediul 
UNESCO din Paris a avut loc 
recent o masă rotundă care a 
reunit savanți, cercetători în so
ciologie, reprezentanți ai opiniei 
publice din diferite țări ale lu
mii. încercind să răspundă la 
această Întrebare, participanții 
la dezbateri au scos in evidență 
responsabilitatea ce incumbă 
generațiilor actuale față de vii
torul copiilor. Un viitor pe care 
realitățile lumii de azi îl prefi
gurează tulburat de incertitu
dini. Au fost citate in acest sens 
intensificarea cursei înarmărilor, 
exploatarea irațională a resur
selor de energie și materii pri
me, flagelul foametei, accentua
rea inegalităților sociale. Și, to
tuși, așa cum s-a subliniat in 
cadrul dezbaterii, resursele fa
buloase de care dispune Terra, 
posibilitățile nelimitate pe care 
le oferă dezvoltarea științei con
stituie premise indubitabile pen
tru a asigura un viitor prosper 
și fericit tuturor copiilor lumii.

• VACCINURI POLI
VALENTE. Chiar după ce va
riola va fi eradicată de pe în
treg globul, vaccinul antivario- 
lic va trebui să fie in continua
re administrat — și aceasta da
torită constatării, de dată recen
tă, că el oferă, totodată, protec
ție. împotriva unor agenți infec- 
țioși. Acest efect secundar re
levat de prof. Mayr de la 
Institutul de microbiologie me
dicală din Miinchen (R.F.G.) 
a fost observat și la o serie de 
alte vaccinuri preventive, în 
cursul unor cercetări efectuate 
de oameni de știință de la acest 
institut. Astfel, vaccinul antiva- 
riolic „alungă" virusul herpesu- 
lui, în vreme ce, de pildă, vac
cinul antidifteric și cel antite- 
tanic previn gripa.

• ARTA CIRCULUI 
ÎN PERICOL. Soarta circu' 
rilor este obiectul unei preocu
pări care s-a impus opi
niei publice franceze. Fali
mentul de luna trecută al celui 
mai mare circ francez, condus 
de cunoscutul actor Jean Ri
chard, a fost un eveniment în
registrat cu amărăciune. Reali
tatea este că arta circului își 
vede amenințată existența — și 
aceasta datorită faptului că, po
trivit reglementărilor în vigoare, 
ea e trecută in categoria acelor 
genuri de spectacole cărora le 
sint impuse taxe ridicate. Di
ficultățile financiare ale circu
rilor sint sporite și de cheltuie
lile de intreținere mereu cres- 
cinde, in contextul inflației.

• TELEVIZIUNEA Șl 
PRESA SCRISĂ. Televiziu
nea va face să dispară presa 
scrisă ? Va acapara ea interesul 
cititorilor ? întrebările de acest 
fel, care se puneau cu insistență 
in urmă cu un deceniu și jumă
tate, au primit un răspuns nega
tiv categoric in această perioadă. 
O confirmă o dată in plus ultimul 
Anuar statistic al UNESCO, care 
arată câ, deși a avut loc o pro
liferare rapidă a posturilor de 
televiziune, interesul pentru 
presa scrisă nu numai că nu a 
scăzut, ci, dimpotrivă, a crescut. 
Numărul ziarelor și revistelor 
editate în diverse regiuni ale 
globului s-a mărit simțitor in 
ultimii 10—15 ani. în plus, a 
avut loc o sporire a tirajelor.

• „PE ARIPILE VÎN- 
TULUI", ÎNTR-O NOUĂ 
VERSIUNE CINEMATO
GRAFICĂ. La patru decenii 
de la realizarea de către regizo
rul Victor Fleming a transpune
rii cinematografice a celebrului 
roman „Pe aripile vîntului" — 
film care multă vreme a deți
nut recordul numărului de spec
tatori in lumea intreagă — pro
ducătorul american David 
Brown intenționează să turneze 
o nouă versiune, de data aceas
ta pentru ecran panoramic și, fi
rește, cu sunet stereofonic. Ro
lul lui Scarlett O’Hara, in care 
Vivian Leigh a realizat acum 40 
de ani o creație de neuitat, va fi 
interpretat tot de o actriță bri-" 
tanică, Julie Christie (cunoscu
tă și publicului nostru, între al
tele, din pelicula „Departe de lu
mea dezlănțuită"). Cit privește 
rolul lui Rhett Butler, interpretat 
la vremea respectivă de Clark 
Gabie, urmează să se facă o se
lecție intre trei candidați, intre 
care și Sean Connery, interpre
tul lui... James Bond.

• ȘTIȚI CE ESTE E- 
COGRAFIA ? Specialiștii 
care deservesc instalațiile sonar 
cu care sint dotate submarinele 
in vederea detectării navelor 
inamice nu se așteptau, proba
bil, ca principiul pe care funcțio
nează aceste instalații să fie fo
losit pentru fotografierea și su
pravegherea dezvoltării fătului 
în pintecele matern. Această 
nouă tehnică se numește ecogra- 
fie și ea constituie o modalitate 
de a urmări cum evoluează sar
cina, puțind servi la luarea din 
timp a măsurilor corespunzătoa
re in cazul eventualelor ano
malii.

• BERZELE SAU ME
TEOROLOGII ? Deși me- 
teorologii anunță pentru Franța 
o toamnă lungă și călduroasă, 
primele stoluri de berze din estul 
țării și-au inceput lunga lor că
lătorie spre țările calde. Potri
vit tradiției, această plecare pre
matură ar anunța o iarnă 
timpurie și friguroasă. Rămîne 
de văzut cine va avea dreptate : 
berzele sau meteorologii.
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