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Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere, tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu a primit un mare număr 
de scrisori, mesaje și telegrame de 
felicitare din întreaga țară. Ani
mați de cele mai fierbinți senti
mente de stimă și respect, oameni 
ai muncii din toate județele patriei 
— muncitori, țărani, intelectuali, ti

neri și virstnicl, bărbați șl femei, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — au adresat se
cretarului general al partidului, 
președintelui Republicii Socialiste 
România, călduroase felicitări și u- 
râri de sănătate și fericire, viață 
îndelungată,^ noi și tot mai mari 
succese în activitatea desfășurată

in fruntea partidului și statului 
pentru progresul șl înflorirea pa
triei socialiste, pentru bunăstarea 
întregului nostru popor.

Tuturor celor ce i-au scris cu a- 
cest prilej sărbătoresc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adresează 
următoarea scrisoare de mulțu
mire :

SARCINILE SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LA PLENARA C. C. AL P. C. R.

Program de acțiune concret si mobilizator 
pentru dezvoltarea mai accelerată

a întregii economii
Dispunem de tot ce este necesar pentru a putea asigura îndeplinirea planului 

pe acest an și îmi exprim convingerea că toți oamenii muncii, toate organizațiile 
de partid, organele de partid și de stat vor face totul pentru a încheia anul 1979 cu 
bune rezultate, asigurind realizarea planului la toți indicatorii.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Doresc să mulțumesc călduros comuniștilor, activiștilor de partid și de stat, organizații
lor de partid, de masă și obștești, ministerelor și instituțiilor de stat, tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate care mi-au adresat felicitări și urări cu prilejul aniversării zilei mele de naș
tere. Consider toate aceste manifestări ca o expresie a prețuirii și încrederii întregului popor 
în partidul nostru comunist — care m-a crescut și m-a format ca militant revoluționar și pe 
care-| voi sluji cu credință întreaga mea viață — ca o nouă și puternică ilustrare a angaja
mentului unanim al tuturor cetățenilor patriei, al întregii națiuni de a acționa neabătut, în 
strînsă unitate în jurul partidului, al Comitetului Central, pentru a asigura transpunerea în 
viață a politicii noastre interne și externe, a prevederilor mărețului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a adresa, la rîndul meu, tuturor 
celor care m-au felicitat, întregului nostru popor, urări de noi succese în activitatea viitoare, 
bucurii și satisfacții în muncă și în viață, multă sănătate și fericire".

NICOLAE CEAUȘESCU

ȚARA

Săptămîna pe care o încheiem a 
fost dominată de un eveniment 
deosebit de important pentru 
viata politică a tării : Plenara Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Român. Lucrările acestui 
inalt for al partidului au fost axate 
pe probleme de mare însemnătate și 
complexitate pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială tot mai susținută a 
țării, pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. Este 
vorba de analiza raportului cu pri
vire la realizarea planului pe 1978 si 
de măsurile cu privire la îmbunătă
țirea conducerii și planificării uni
tare a agriculturii, crearea consi
liilor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste și creșterea producției a- 
gricole.

Și de această dată, în abordarea 
cu înaltă exigență și răspundere a 
acestor probleme s-a evidențiat rolul 
imens, contribuția hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea măsurilor concrete, practice 
în vederea mobilizării tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
planului pe acest an si pe între
gul cincinal, pentru transformarea 
acumulărilor cantitative într-o ca
litate nouă, 
tovarășului 
Plenara 
stituie un îndreptar prețios, un pro
gram concret de acțiune, de o excep
țională însemnătate ; analiza realistă, 
aprofundată și exigentă pe care o con
ține acest document reliefează atit 
semnificațiile rezultatelor pozitive 
obținute anul trecut în dezvoltarea 
multilaterală a patriei, cit și acele 
neajunsuri și lipsuri ce s-au mani
festat, trasînd pe această bază, cu 
clarviziune, principalele direcții de 
acțiune pentru infăptuirea cu succes 
a sarcinilor pe acest an 
cincinal.

superioară. Cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu la 

Comitetului Central con-

și pe întregul

După cum se știe, 
portul cu privire 
planului pe 1978, 

pară a Comitetului Central al par- 
4U°ului a apreciat că. în cel de-al 
trfeilea an al cincinalului, poporul

analizînd ra
ia realizarea 
recenta ple-

nostru, sub conducerea clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român, a ob
ținut noi și remarcabile succese in 
toate domeniile construcției socialis
te, în înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea și de 
Conferința Națională ale partidului, 
asigurtnd progresul neîntrerupt al 
patriei. înaintarea neabătută a Româ
niei pe calea prosperității și civiliza
ției socialiste. Practic, Ia toti indica
torii economico-sociali s-au înregis
trat creșteri importante fată de anul 
precedent.

Iată doar citeva din reperele prin
cipale ale realizărilor dobîndite in 
anul trecut, comparativ cu anul pre
cedent : producția industrială a cres
cut cu 9 la sută, producția netă — 
cu 9,3 la sută, productivitatea mun
cii în industrie — cu 7,1 la sută, in
vestițiile — cu 16,2 la sută, comerțul 
exterior — cu 10.1 la sută, venitul 
national — cu 7,6 la sută, veniturile 
totale reale .alș . populației — cu 8,9 
la suta. ' '" ’

Care este semnificația majoră, e- 
conomică și politică a acestor reali
zări ? Ele întruchipează consecvența 
ritmurilor inalte de dezvoltare eco
nomică a țării noastre, înregistrate 
în condițiile in care omenirea con
temporană este profund confruntată 
cu fenomene de criză economică, pu- 
nind și mai puternic în lumină fer
mitatea cu care poporul nostru, li
ber și stăpîn pe destinele sale, pe 
avuția națională, este angajat in în
făptuirea întocmai a programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei so
cialiste. Cu totii ne-am convins că cu 
cit sint mai mari succesele realizate 
în dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei, invătămintului, culturii, cu 
atit mai puternică este patria noas
tră. cu atit mai substanțiale sînt pro
gresele pe calea ridicării bunăstării 
ponorului, cu atit mai mult creste 
prestigiul international al României, 
în șirul acelorași semnificații ma
jore. mai subliniem că evoluția eco
nom ico-socială a tării în 1978 s-a 
caracterizat prin dezvoltarea echili
brată și proporțională a intregii eco
nomii, adincirea proceselor de mo
dernizare a ramurilor producției ma-

* 
teriale, intensificarea laturilor cali
tative ale activității economice.

Puternic mobilizați de înaltele a- 
precieri date de conducerea 
partidului nostru, de secretarul 

său general muncii întregului popor 
pentru succesele obținute in anul 
1978, se impune ca odată cu satis
facția pentru aceste rezultate să des
prindem învățămintele și concluziile 
fundamentale ale acestei, perioade, 
tocmai pentru a acționa și‘mai hotă- 
riti, cu și mai multă energie pentru 
realizarea cu deplin succes a planu
lui în acest an hotăritor al cincina
lului, care pune în fata întregului 
popor sarcini și mai importanțe, o- 
biective cantitative și calitative con
siderabil sporite. In această privință, 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenară constituie un 
îndreptar practic de o deosebită im-

portantă pentru toti comuniștii, pen
tru toti oamenii muncii, pentru toate 
organizațiile de partid.

în lumina concluziilor majore sub
liniate de secretarul general al par
tidului. fiecărui colectiv de oameni 
ai muncii îi revine sarcina — și in 
această privință adunările generale 
ale oamenilor muncii constituie un 
prilej deosebit — de a examina cu 
■naltă exigentă și răspundere rezul
tatele înregistrate in anul trecut, 
concentrîndu-și atenția spre obiecti
vele practice și sarcinile specifice 
proprii, spre ceea oe au de făcut 
acum și în continuare, spre măsurile 
concrete ce trebuie întreprinse pen
tru inlăturarea grabnică a neajunsu
rilor. pentru îndeplinirea in cele mal 
bune condiții a sarcinilor de plan pe 
acest an.
(Continuare în pag. a Hl-a)
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Mi-e țara ca o zare de poveste — 
Sînt crezul ei, și ea credință-mi este,

Mi-e țara ca un zîmbet pur, de stea — 
îi sînt speranță, ea-i nădejdea mea

Străbunii-aici îmi dorm, în lutul sfînt 
Sînt visul lor, ei rădăcină-mi sînt.

Și îmboldesc izvoare noi spre soare — 
Cînd sfarm secunda dură-n concasoare.

Mi-e Viitorul frate bun, și soră 
Sînt steagul lui de fiecare oră.

Batem același drum spre nemurire 
Țară de glorii, limpede iubire.

Dim. RACH1CI
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CLASICII 
contemporanii 

noștri
de Al. PIRU
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De șapte ori

ZIMNICEA
1. CE MAI E NOU 

LA ZIMNICEA t
Totul !
Orașul s-a născut a doua 

oară. Ici-colo, la periferie, 
cite-o căsuță de paiantă 
zimbește ostenit, parcă din- 
tr-o altă lume. Ori dintr-o 
altă virstă a orașuiui. Sau, 
și mai exact spus, dintr-o 
altă existență a Zimnicei. 
Ne-am deprins cu prefaceri 
radicale, cu înnoiri specta
culoase. dar ceea ce s-a pe
trecut in cel mai sudic oraș 
românesc iese cu totul din 
zodia obișnuitului. Care, la 
rindul său. are nevoie de 
redefiniri periodice, intru- 
cit ceea ce ni se părea fi- 
resc-elocvent cu ani in ur-

mă, a trecut pe nesimțite 
în zona prea puțin semni
ficativului. altele fiind cri
teriile în funcție de care de
cretăm (ori nu) cutare situ-

de Mircea 
Radu IACOBAN

ație, ori peisaj, ori ritm, ori 
evoluție ca fiind obișnuită. 
Iată „cazul Zimnicea" : cite 
s-au înfăptuit în ceva mai 
puțin de doi ani nu s-au 
înregistrat într-o lungă 
existentă orășenească, ce 
coboară pină prin jurul 
anului 335 i.e.n. ! Condeiul 
reporterului s-ar putea po
ticni, acum și aici, de rigo-

100
1977/

lerile și reținerile pe care 
naște teama de bombastic 
și avîntare necenzurată în 
entuziasme gazetărești ; ei 
bine, nu! Parcă toată rodni
cia cîmpiei Dunării și-a 
adunat sevele aici, ridicin- 
du-le. prin capilarele sche
lelor. pină, la cote niciodată 
atinse la Zimnicea !... (Ob
serv că, în numai citeva 
fraze, am presărat o mulți
me de semne de exclama
re ; la urma urmei, întreg 
acest reportaj nu-și propu
ne să însemne altceva decit 
o imensă și bucuroasă ex
clamație — un bravo! rostit 
răspicat, să se audă de la 
Dunăre și pînă-n Ceahlău).

Dar să detaliem. Să ar
gumentăm.
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orașul — adică grămezile 
informe de moloz — „a 
fost luat cu buldozerul".
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2. NUL MAI 
CAUT ATI!

In urmă cu doi ani 
dactam o carte intitulată
„Secunde tragice, zile eroi
ce". Reporterul trimis la 
Zimnicea în martie 1977 
primea următorul răspuns 
la întrebarea „Unde-i cen
trul orașului 7“ : „Nu-1 mai 
căutați. L-au luat cu buldo
zerele". Vasăzică, de aici 
s-a pornit : un oraș prăbu
șit. înecat în moloz, al cărui 
centru „a fost luat cu bul
dozerele". în citeva secun
de. paianta a redevenit pă- 
mînt, Zimnicea îngenun
chind înfrîntă. Cu justifi
cată strîngere de inimă ne 
amintim de clipele cumpli
te în care omul părea neîn
semnat și neputincios în 
confruntarea cu neliniștea 
pămîntului. Oricit de justi
ficate par încercările de a 
înghesui amintirile triste în 
cotlonul cel mai puțin cer
cetat al memoriei, Zimnicea 
este obligată să procedeze 
la frecvente raportări 
acea „secundă

3. A DOUA NAȘTERE

Am trecut prin mai multe 
apartamente din noile car
tiere zimnicene. Și am vă
zut, înrămată, o imagine, 
mereu aceeași imagine : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitînd orașul imediat du
pă cutremur. Zimnicenii 
știind, simțind, întelegind 
că această fotografie echi
valează cu 
certificat de 
doua naștere 
au așezat-o 
recunoștință 
cinste în casele lor. Pildui- 
toarea renaștere a celei mai 
sudice așezări românești a 
început atunci. în ziua în 
care secretarul general al 
partidului a rostit cuvintele 
„Vrem să refacem in între
gime orașul !“.
4. MISTRIA SI OMENIA

La chemarea partidului. 
România a întins o mie de 
brațe prietenești, înconju-

un adevărat 
naștere — a 
a orașului — 

cu respect și 
la loc de

rînd cu omenie caldă ora
șul doborit. S-a scris mult, 
la vremea respectivă, des
pre cei „șapte meșteri 
mari" — constructorii din 
șapte județe, veniti la 
Zimnicea in numele solida
rității, în însuși numele 
dăinuirii noastre la Dunăre 
și Carpați. Mistria și omenia 
au înfăptuit miracolul ri
dicării orașului spre soare. 
Iar blocurile s-au înscris în 
peisajul nou al urbei cu 
numele județelor ce le-au 
ridicat. Pe-o mare vertica
lă a unui cochet bloc citim: 
IALOMIȚA. Adresele zim- 
nicenilor sunind cam așa : 
„Gorj, apartamentul cuta
re...". „Piatra Neamț, apar
tamentul X...“, „Dimbovița, 
blocul Y“ ș.a.m.d. Geogra
fia orașului s-a conturat de 
la sine printr-o emoțio
nantă raportare la întreaga 
geografie a patriei. Cine 
contemplă noua înfățișare 
a unei așezări de o sută de 
ori mai frumoasă decît a 
fost. înțelege încă o dată 
că. pe pămintul românesc, 
nu sîntem singuri, nu sîntem 
niciodată singuri, ci o na

tiune unită, unită în cuget 
și-n simțiri. Și că 
unit al patriei este 
să înfrunte și să 
orice vicisitudini, 
omul, totdeauna, biruie.

efortul 
capabil 
învingă
Și că

Renăscută din temelii. Zimnicea își schimbă zilnic înfățișarea, incit fiecare nouă fotografie devine un document. Imaginea de mai sus a fost surprinsă >n dimineața zilei de ieri 
Foto : S. Cristian

5. Z1MN1CEN11
împreună cu primarul 

Dumitru Sandu, cel ales in 
seara de 4 martie 1977 
(după cutremur, delegații la 
Conferința municipală s-au 
întors în ceea ce mai ră
măsese din sala de ședințe, 
spre a număra voturile!), 
urcăm pe terasa unui bloc 
abia dat în folosință. In 
dreapta, in stingă, pretutin
deni. se desfășoară un oraș 
modern, cu străzi largi și 
arhitectură deloc monotonă. 
Primarul vede un capac de 
luminator deplasat de la 
locul său și sună la ușa ce
lui mai apropiat aparta
ment. Iese un locatar, sa
lută, primarul îi spune pe. 
nume și constat că. Ia 
Zimnicea. fifecare ii cunoaș
te pe fiecare. Poate și pen
tru motivul că. in momen
te dificile, simți nevoia să 
ti-i știi pe toți mai aproa
pe de suflet. Poate — dar 
nu poate, ci sigur — e- 
fortu' reconstrucției a în
mănuncheat strîns desti
nele tuturor, contribuția 
fiecăruia căpătînd valoare 
prin raportare la un intreg 
rotund și unitar. „Tovarășe 
cutare, așază capacul la 
locul Iul, nu vezi că picură 
Ia îmbinare?". Zimniceanul 
se uită și se miră : „Ieri 
l-am pus. tovarășe primar, 
l-a mișcat vîntul"... Ade- 
văru-i că orășenii au trecut 
destul de abrupt de la că
suța de chirpici la aparta
mentul în bloc și încă nu 
s-au deprins cu tot ceea ce 
presupune condiția de loca
tar la etajul patru.

I-am vizitat pe Virgil și 
Margareta Dumbravă. Tre-

Această formulă lansată 
de un critic în legătură cu 
Shakespeare a fost unanim 
acceptată si a devenit a- 
proape un clișeu literar. 
Intr-adevăr, clasicii sint 
permanenti. valori absolu
te. prin definiție mereu ac
tuale. deși apărute intr-un 
anumit loc si timp. Există 
clasici în toate literaturile 
și in toate epocile, dar va
lorile clasice depășesc gra
nițele. sint universale și e- 
terne. Prin urmare, ne în
toarcem la formula ini
țială, clasicii sint contem
poranii noștri, valori pere
ne, interesînd în orice mo
ment. obiect de studiu în 
clasă și de meditație pen
tru orice om de cultură.

La noi, Eminescu. Crean
gă. Caragiale. Sadoveanu. 
Rebreanu, -Arghezi, Biaga; 
pentru a cita doar șapte 
nume, sint autori funda
mentali. clasici de renume 
universal, indiferent de 
traduceriie în diverse limbi 
de mare circulație (în de
finitiv, cine vrea să cunoas
că pe Eminescu n-are decît 
să învețe limba română, 
cum zicea cineva, limbă ro
manică. imposibil de igno
rat astăzi de romaniști). 
Sint autori specific națio
nali. reprezentativi pentru 
spațiul nostru spiritual, și 
în același timp internațio
nali, componenți ai spiritu
lui universal. Se cunoaște 
relația dialectică național- 
universal. Sînt universale 
numai valorile naționale in 
care se exprimă caracterul 
specific, vocea inconfunda- 
bilă a unui popor în con
certul popoarelor lumii. Ar 
mai trebui poate să spu
nem că sînt clasici autorii 
care in opera lor evită ne
semnificativul. accidentalul, 
care exemplifică universa
lul prin intermediul feno
menalului. Clasicul observă 
realitatea, raportează totul 
la categorie, subsumează 
faptul esenței, documentul 
ideii.

Clasicii, fiind zestrea și 
mîndria unei culturi, se 
bucură de popularitate, 
sînt mereu reeditați, cititi. 
comentați Si ' s-a spus pe 
drept cuvînt că fiecare e- 
pocă trebuie să vină cu vi
ziunea ei asupra lor. chiar 
cînd există studii anterioa
re de mare prestigiu, cla
sice. ceea ce înseamnă du
rabile. dacă nu definitive. 
G. Călinescu a explorat 
amplu opera tipărită și 
manuscrisă a lui Eminescu. 
Perpessicius a editat ex
haustiv poeziile, recent a 
fost editată proza literară, 
nu avem încă o ediție cri
tică completă a jurnalisti
cii lui Eminescu și ca ata
re nici o interpretare de la 
orizontul nostru actual a a- 
cestei laturi a personalită
ții celui mai important 
POet român. Autorul „Lu
ceafărului" a fost un 
profund gînditor patriot, 
care a crezut în destinul 
poporului nostru, capabil, 
prin însuși exemplul său, 
de creație impunătoare, si 
a recupera printr-o cerce
tare științifică, materialist- 
dialectică. opera sa politi
că este o datorie a istori
cilor literari de astăzi. De 
altfel, cu toațe onestele și 
uneori ambițioasele încer
cări. nu s-a spus nici de ce 
poezia lui Eminescu sună 
încă atit de bine, nu s-a 
învechit prin nimic, pare 
insensibilă la evoluția lim
bajului poetic. Un dicționar 
al limbii poetice a lui E- 
minescu. sărac și inexpre
siv. nu a contribuit aproa
pe cu nimic la revaloriza
rea autorului „Glossei".

Dacă ne referim în con
tinuare la eforturile exege
zei de a întreține prin cer
cetări adecvate cultul ma
rilor valori clasice, de a 1® 
releva noutatea inepuiza
bilă. „actualitatea", vedem 
că. de exemplu, lucrurile 
stau poate chiar mai bine 
în privința lui Creangă, 
prozator clasic moralist (in 
sensul moraliștilor francezi 
și nu simplu autor de mo
ralități, cum mal este ade
sea înțeles), reeditat șjț a- 
nalizat sub raport lingvis
tic și stilistic adine de Ior- 
gu Iordan și G.I. Tohănea- 
nu (ultimul, exeget și al 
stilisticii eminesciene). în
țelepciunea. etosul și jovia
litatea. hazul popular sint 
cele două coordonate ale 
creației care fac din Crean
gă, cum s-a argumentat 
de curind. unul din marii 
povestitori ai lumii.

Tineri critici au vorbit 
în epoca noastră despre 
modernitatea teatrului și 
prozei lui I.L. Caragiale, 
moralist clasic și el. din 
familia lui Moliere. aproa
pe complet reeditat critic 
(patru volume din cinci) și 
de care s-a ocupat mai de 
mult și mai de curind Ser
ba n Cioculescu. S-au pu
blicat incă multe alte stu
dii. ar fi de dorit să se a- 
nalizeze ironia caragialia- 
nă. una din însușirile spi
ritului nostru specific și 
care asigură. împreună cu 
tipologia, universalitatea si 
perenitatea operei lui Ca
ragiale.

Valorile morale ale cul
turii și civilizației noastre 
arhaice, eroismul veacului 
de mijloc in apărarea li
bertății naționale, rezisten
ta țăranului fată de vitre
giile naturii și ale asupri
torilor. comuniunea dintre 
om și mediul natural sînt 
citeva din marile teme ale 
operei lui Mihail Sadovea
nu. prozator incompara
bil. chiar dacă mai pu
țin răspindit. din cauza 
poeziei stilului său intra
ductibil. peste hotare. Exe
geza operei sale. întinsă pe 
o jumătate de secol, con
stituie o sarcină prioritară 
a criticii si nu-i de mirare 
că i s-au dedicat pină 
acum peste zece studii mo
nografice. fără a i se fi gă
sit calitatea esențială, ca
tegoria care dă unitatea 
unei opere atit de bogate 
chiar din punct de vedere 
cantitativ. Poate că Sado
veanu este corespondentul 
în proză al lui Eminescu, 
creatorul în care recunoaș
tem geografia mitică și is
toria noastră legendară, e- 
popeea poporului nostru 
spusă de un inimitabil rap
sod. Sadoveanu e. ca si E- 
minescu. un romantic ex
pansiv. vizionar. Rebreanu 
e un realist, atent la seis
mele sociale, privind indi
vidul singur sau in masă, 
un Tolstoi justițiar, scutit 
de misticism. In fine. Ar- 
ghezi și Blaga arată că 
sursele lirismului, ca și a- 
celea ale limbajului poetic, 
sînt în literatura română 
inepuizabile, capabile de 
continue metamorfoze.

Un prim motiv pentru 
care clasicii sint contem
poranii noștri (în înțeles 
larg, toți marii scriitori sînt 
clasici) este ecoul perma
nent pe care îl au in su
fletele noastre datorită 
creației lor in stare să con
cureze puterea de creație a 
naturii însăși. Pătrundem 
prin opera lor în lumi ne
cunoscute. asemenea celor 
reale, dar imaginare, cu-
(Continuare in pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IV-a)
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...Da. pentru tinerii de la „A.R.O." 
Cimpulung, cea mai Înaltă facultate 
este uzina. O dovedesc, zi de zi, fap
tele lor de muncă, tot mai înaltele 
cote ale hărniciei și priceperii, esca
ladate intr-un ambițios efort al auto- 
depășirii. Fiindcă uzina educă, mo
delează caractere și deschide fiecă
ruia porțile largi ale cunoașterii și 
perfecționării. Cum ar putea fi altfel, 
cind — priviți fotografia din stingă 
— in chiar incinta uzinei, peste drum 
de forjă, se află clădirea institutului 
de subingineri ? Și cum să nu fie uzi
na o facultate cind aici învățătura 
este o constantă a procesului muncii ?

Iată, la Fabrica de matrite a uzinei 
(fotografia din dreapta), un schimb 
de experiență ad-hoc, între șeful de 
atelier Bucur Manolescu și mai tine
rii săi colaboratori (de la stingă spre 
dreapta) : Benone Buzatu, Constan
tin Baciu. Maria Marcoci, Nicolae 
Nicoară și Ion Neculaescu. De altfel, 
o „lecție" care i-a fost predată cu 
ani in urmă și șefului de atelier : 
cîndva modelor, apoi maistru, acum 
el însuși absolvent al institutului de 
subingineri de alături...

Foto : S. Cristian

Fără îndoială, există o 
virstă aparținind cu adevă
rat „tuturor posibilităților", 
cind totul depinde de ca
nalizarea ambițiilor, de de
pistarea și urmărirea cu 
perseverență a propriei vo
cații — iar aceasta este 
virsta tinereții, a adoles
centei. a impetuoasei inain- 

. țări spre maturitate. Mi 
s-a făcut demonstrația a- 
ceasta la „SARO", între
prinderea de strunguri au
tomate românești, ca și la 
întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tirgoviște. 
unde, sub deviza : „O mie 
de muncitori cu experiență 
și înaltă calificare să pre
gătească o mie de tineri 
muncitori", se aplică în 
viață dezideratul ca fie
care colectiv de muncă să-i 
formeze pe tineri în spi
ritul modului de a trăi și 
a munci potrivit Codului 
etic comunist,

Cindva, și nu prea de 
mult, Tîrgoviștea era o 
urbe somnolentă care apar
ținea mai mult „celei de 
a treia virste", pensionari
lor blajini șl pașnici, tră
ind mai mult sub „șocul 
trecutului" decit sub cel al. 
viitorului. Acum, odată cu 
amplasarea puternicelor u- 
nități industriale ridicate 
pe vatra orașului in ulti
mul deceniu. Tirgoviștea 
aparține tinereții, „asal
tată" fiind, literalmente, de 
o generație care a răstur
nat net procentajul de 
vîrste în favoarea ei, im- 
primînd urbei o stare de 
spirit pe ■ cit da. juvenilă pe 
atit de năvalnică, de greu 
de „strunit", căci „tinere
țea de aia e tinerețe — 
cum îmi spunea un bătrîn 
profesor tîrgoviștean — să 
ceară să i se dea prilejul 
de a arăta ce este ea in 
stare 1“

Sint peste 2 000 de ti
neri numai la „SARO". Alte 
mii la oțelăriile târgoviș
tene, altele la întreprinde
rea de utilaj petrolier, la 
..Romlux". Este de-ajuns 
să asiști la o întrecere 
sportivă pe stadionul tîr
goviștean, sau să te plimbi 
pe străzile orașului sîmbăta 
seara, ori duminica, pen
tru a vedea ce înseamnă 
cu adevărat tinerețea și 
reala stare de spirit a unul 
astfel de oraș. O generație 
în haine de vinilin, o ge
nerație temperamentală, de

o debordantă energie, care 
dă bătrînei urbe ritm și 
frenezie, clocot de viață, 
spirit alert, veselie, vioi
ciune. Municipiul deține in 
noile lui dotări pentru stu
diu și agrement, pentru 
sport și activitate cultu
rală, cam tot ceea ce poate 
constitui cadrul de viață 
specific existentei socia
liste — cluburi, case de cul
tură, baze sportive, univer
sități populare, un sediu 
destinat științei și tehnicii

petiție pe tară dotată cu 
„Strungul de aur“. Echipa 
tîrgoviștenilor, pornită în 
ultimele ediții ale între
cerii cu cei mai buni strun
gari și frezori din Capitală 
și din cele 39 de județe ale 
tării, a avansat de pe locul 
al zecelea pe locul patru, 
apoi, în 1978, pe primele 
locuri. Doi „olimpici" s-au 
întors de la ultima, cea mai 
grea etapă a concursului, 
încununați cu lauri. Tină- 
rul strungar Constantin Ce-

ecuson, cu salopetele lor 
purtînd marca fabricii, cu 
lădițele lor de scule ca 
niște truse savante, avînd 
inițialele întreprinderii pe 
care o reprezentau ștanțate 
pe capace, au Impus din 
primul moment. Erau cei 
mai buni dintre cei buni. 
Mesagerii a două mii de 
tineri care, numai cu cîțiva 
ani în urmă, mai aparți
neau încă lumii satelor 
dimbovițene, ajunși în 
fruntea ambițiosului colec-

Șansa irepetabilei
virste

Tinere, cu ce energie participi 
la competiția autodepășirii?

pentru tineret, cinemato
grafe, cinecluburi. Dar 
parcă mai e loc de ceva, 
parcă ar mai încăpea, pe ici, 
pe colo, cîte o Inițiativă 
care să mai golească baru
rile, bufetele-expres. cafe
nelele, cîrciumioarele mai 
pitorești sau mai austere, 
să mai rărească „flanarea" 
pe trotuarele serii, mica 
tixeală, ascuțișul coatelor, 
tropăitul pașilor pe cor- 
soul-labirint din vechiul 
oraș, oferind în locul ten
tațiilor facile alte tentații 
mai ambiționate de fi
reasca aspirație tinerească 
spre desăvîrșire și autode- 
pășire. nu mai puțin pasio
nantă, nu mai puțin ade
menitoare, decît poate fi 
de „pasionantă" și „ade
menitoare" irosirea unei 
energii dintr-o vîrstă ce-i 
este dată omului o singură 
dată in viață.

Am avut recent, la 
„SARO", un edificator 
exemplu. Victoria tinerilor 
de aici .în pasionanta corn-

tățeanu a obtinut locul I 
pe țară in întrecerea din
tre cei mai buni strungari 
pe ramura constructorilor 
de mașini, iar frezorul Ion 
Necșoiu, locul II la con
cursul de măiestrie dintre 
„așii" uneltei sale. Ambii 
de la „SARO". Lucru ne- 
maiîntîlnit, date fiind înal
ta competitivitate, concu
renta „strînsă", performan
tele celor angajați în în
trecere. dificultatea exame
nelor teoretice și practice, 
severitatea juriilor.

Sînt zeci de mii de ti
neri care concurează în în
treaga tară, la diferite faze, 
pentru a promova in etapa 
finală a acestui concurs, 
aspirind la ciștigarea tro
feului suprem. La faza ju
dețeană, tîrgoviștenii de la 
„SARO" au cucerit primele 
trei locuri în întrecerea din
tre strungari, și primele 
două în întrecerea dintre 
frezori. Cînd au apărut la 
Olimpiada găzduită de Ti
mișoara, cu

tiv tineresc din mîinile că
ruia. au ieșit pină acum 
4 000 de strunguri automate 
și paralele, din care jumă
tate au luat calea expor
tului spre toate colțurile 
lumii.

Pe „olimpici" i-atl adus 
înapoi cu avionul și le-au 
sărbătorit victoria ca unor 
autentice „vedete". Zicem 
că nu ne place „vedetis
mul", dar cine ii poate ate
nua tineretului tentația 
autodepășirii — în primul 
rind în domeniul creației 
tehnico-știintifice ? Tină
rul inginer de la „SARO", 
Valentin Negri tu, împreu
nă cu Nicolae Berloiu șl 
meșterul Ghiță Gheorghe, 
sînt la a cincea lor inven
ție, două fiind brevetate, 
iar celelalte trei aflîn- 
du-se în faza de atestare. 
Și nu-s invenții de dat 
găuri la nasturi... Ci rezol
varea concretă a unor teme 
tehnico-știintifîce de anver
gură, dispozitive complexe 
cărora alții, aiurea,

poate mai titrați, poate mal 
dotați, poate mai răsfățați 
cu timpul și cu recompen
sele, nu le-au găsit pînă la 
ei soluționarea.

„Mai există printre noi și 
unii aflați încă în expecta
tivă, care-și irosesc du
reros timpul și energiile — 
îmi spune Valentin Negri- 
tu. Alții se mulțumesc cu 
confortul rezultatelor mo
deste, „cuminți". Problema 
este să ne comparăm nu
mai cu noi înșine, sau să 
ne punem capul la bătaie 
pentru a concura cu per
formanțele superioare atin
se pe plan mondial ? Și, 
cei ce consideră că am 
ajuns bine unde am ajuns 
fată de punctul de la care 
am pornit, adică aproape de 
la zero, nu ezită să-și arate 
scepticismul atunci cînd 
tinerii nu se pot mulțumi 
doar cu atît. «Stai în banca 
ta!-» Asta-i vorba. Și dacă 
unii nu încap, ori nu vor 
să încapă în «banca» lor 1 
Și dacă au un cuvînt de 
spus acolo unde se crede 
că altora, pasămite mai 
„căpoși" ca noi, le-ar fi re
zervat aprioric «dreptul» de 
a-l spune ? în fond, vîrte- 
jul competitivității, al con
curenței între produsele de 
export nu ne ocolește, fă- 
cîndu-ne nouă vreun rabat 
Dinamica performanțelor 
este foarte accentuată, ea 
privește atît calitatea, com
plexitatea tehnică, eficien
ta. cît șl, cantitatea de ma
terie cenușie, de inteligen
tă înglobată în atingerea 
parametrilor propuși. La 
noi, printre tineri, e o vor
bă : „Omul potrivit la locul 
potrivit nu înseamnă «leafa 
potrivită», ci eficiența a- 
portului fiecăruia 1“

Și ascultindu-1 pe tinărul 
Inventator, mă întorc cu 
gîndul la tinerețea Tirgo- 
viștei. La extraordinarul 
depozit de energii, la po
tențialul de inteligentă ce 
se cere valorificat la maxi
mum și care ar trebui să 
se afle mai pregnant in 
atenția tuturor factorilor 
educativi. Tinerețea. Vîrsta 
tuturor posibilităților, dată 
omului o singură dată în 
viață. Vîrsta unei compe
tiții deschise tuturor,

Tinere, cum fructifici 
șansa unică a acestei vîrste 
irepetabile ?

patria!“

Falsele candori 
din ceasul

Contractul pedagogic
Am cunoscut nu de 

mult familia unei ele
ve din clasa a Vl-a. 
Mama este medic, ta
tăl arhitect.

— Spuneti-mi. m-a 
întrebat femeia, ce să 
fac ? După părerea dv. 
cum ar trebui să pro- 
cectez ?

Era necăjită, plîn- 
gea. Soțul ei o pără
sise cu un an in urmă. 
Ea a rămas cu fetița.

— Dar acum o săp- 
tămînă soțul mi-a luat 
șl fetița.

— Cum v-a luat-o ?
— A 

Fetița tine 
cred că ar 
el dacă nu 
o haină de blană si 
pantofi cu toc înalt. A 
venit in lipsa mea și 
i-a spus : „Dacă mergi 
cu mine, ți le dau tie”. 
Fetița s-a dus. Stau 
împreună la femeia 
pentru care si-a des- 
tfămat familia. Femeia 
are și ea serviciu și. 
cind sint plecați, de 
fetită se îngrijește o 
bătrînă. Iar eu. mama 
ei...

Am stat de vorbă cu 
arhitectul :

— Ea. mamă ? s-a 
prefăcut el că se miră.

— Nu-i este ea 
mamă ? l-am întrebat.

— Ba da. dar grija 
care i-o poartă numai 
de mamă nu poate fi 1 
Venea iarna și nici nu 
se gindise să-i la pal
ton.

I-am spus toate a- 
cestea doctoriței.

— Avea palton ! 
mi-a explicat ea. El 
i-a luat insă haină de 
blană si pantofi cu toc 
inalt. s-o atragă, să-i 
demonstreze că el ii 
poate oferi o viată de 
lux.

— De ce v-ati pără
sit soția ? l-am între
bat pe arhitect.

— Trebuie să vă 
spun că nu ne mai pu
team înțelege. Ar tre
bui să vă povestesc 
prea multe ca să-i a-

ademenit-o. 
la mine, nu 
fi plecat cu 
i-ar ti adus

preciați caracterul. Nu 
era Zi să nu ne certăm. 
Fină și prezenta mea 
o scotea din sărite.

— A plecat la alta, 
explică scurt soția. De 
altfel mă săturasem de 
scandalurile lui.

— Stați de vorbă cu 
fetita, m-a îndemnat 
arhitectul. Să 
ce spune 
maică-sa ! Vă 
ziți ! Eu cred 
rerea copilului 
cea mai sinceră !

— întrebați-o pe fe
tită la cine tine ea ? 
La el sau la mine 1

ea
vedeți 
despre 
îngro- 

că pă- 
este

Eu știu că s-a dus a- 
colo numai pentru hai
na de blană, dar dacă 
auziți ce spune despre 
tatăl ei vă ingroziți !

Doi soți despărtiti. și 
— între ei — fetita lor. 
Fetița tracasată, ne
voită să cunoască o 
experiență tristă.

N-am urmat sfatu
rile lor și n-am stat 
de vorbă cu fetita. Ce 
putea ea spune despre 
mama ei ? Dar despre 
tatăl ei ? Desigur, ea 
mi-ar fi spus ceea ce 
de fapt își spun pă
rinții unul despre ce
lălalt. totul trecut prin 
urechile ei ca prin- 
tr-un fir telefonic. Am 
stat insă de vorbă cu 
diriginta clasei în care 
învață.

— Pare de necrezut, 
dar eleva aceasta 
schimbat aproape 
tal. Pur și simplu 
recunosc. Ea care 
sensibilă, plăcută,
pectuoasă — întotdea
una a luat premiul I — 
lasă acum o impresie 
urită, învățătura o 
irită.

— Cunoașteți situa
ția din familia ei ?

— Tocmai situația 
de care vorbiți este 
cauza schimbării in 
rău a elevei. îmi 
spune diriginta. Avem 
foarte multe greutăți 
din pricina părinților 
ei. N-am fi crezut că 
tocmai ei. arhitect și 
doctoriță, și-ar putea 
confunda copilul cu un 
palton !

în fiecare an, între 
școală și familie se în
cheie „contracte de 
lungă durată" : școala 
ca instituție specializa
tă se obligă în fata fa
miliei să facă din co
pilul care abia știe să 
numere pînă la zece 
un om cult, integru, 
iar familia, la rindu-i, 
se angajează să spriji
ne școala în acest 
scop. Și astfel și fa
milia și școala clădesc 
un edificiu. Sint marii 
zidari de caracter : și 
unul și celălalt așa- 
ză cărămizi. Uneori se 
întîmplă ca familia să 
le așeze strimb. dar 
lucrurile se pot în
drepta.

Sint insă cazuri, pre
cum cel povestit mai 
sus. cînd dintre cei doi 
zidari unul izbește cu 
piciorul în zid și tot 
ce s-a clădit pină aci 
se clatină, gata șă se 
strice. Contractul atît 
de nobil încheiat cu 
școala devine acum. în 
ochii unei asemenea 
familii, un fapt lipsit 
de însemnătate. Pe 
primul plan se înaltă 
orgoliul, ambițiile. în 
vreme ce copilul 
de ! Nimic nu 
nează mai mult 
terii și educației
decît această atitudine 
lipsjtă de răspundere. 
Asemenea părinți tre
buie făcuti să înțelea
gă nu numai gravita
tea încălcării „contrac
tului pedagogic", ci 
și a consecințelor a- 
cestui act, în ultimă 
instanță — antisocial.'

pier- 
dău- 
cres- 
sale

s-a 
to

n-o 
era 

res-

Vastle BARAN

șepcile lor cu Ioan GRIGORESCU

Cronica armei grănicerilor a 
înscris in paginile ei încă o fap
tă de aleasă demnitate ostășeas
că. Autorul — fruntașul Gheor
ghe Matei, un tinăr venit la 
oaste de la Combinatul chimic 
din Turnu Măgurele, tn cetatea 
chimiei românești de pe malul 
bătrinului Danubiu, ca $i in fa
milie, utecistul Matei a învățat 

■ să "muncească si să trăiască cin
stit si drept, in spiritul moralei 
comuniste. La incorporare a 
fost repartizat intr-o unitate de 
grăniceri, în rîndul celor ce al
cătuiesc „briul viu al țării", cum 
spune poetul. Acolo la hotar, în 
micul colectiv al pichetului gră
niceresc, s-a dovedit întotdeau
na un militar de nădejde, cum 
sint, de altfel, toți străjuitorii 
fruntariilor României socialiste. 
Orice misiune de pază a exe
cutat-o ireproșabil, conștient că 
poartă pe umeri o înaltă răspun
dere patriotică. Deseori, coman
dantul pichetului l-a felicitat 
pentru destoinicia, iscusința si 
dirzenia pe care le-a dovedit în 
îndeplinirea îndatoririlor. Ostasul 
Matei a răspuns, de fiecare dată, 
simplu, firesc : „Servesc pa
tria I"

Acest sentiment sacru al da
toriei, al slujirii cu credință si 
demnitate a patriei l-a probat 
din nou, recent, intr-o misiune 
de pază, cînd ostasul s-a con
fruntat cu o împrejurare aparte.

...Vintul sufla aprig. Zăpada 
mare — un greu obstacol in 
deplasarea pe itinerarul stabilit. 
Fruntașul Matei a pornit. însă la 
drum hotărît să-si îndeplinească 
exemplar si 
un moment 
trulării, s-a 
vid care a 
în mreaja unor vorbe meșteșu
gite, 
gile 
să-i 
du-i 
ostas s-au aprins fulgere de mi
nte. Cu greu... s-a stăpinit.

Ce a urmat ? Tentativa fraudu
loasă a fost dejucată. Ostasul 
Si-a păstrat neîntinate cinstea si 
integritatea morală. O lecție de 
demnitate și bărbăție dată unui 
individ care își închipuia că, in 
schimbul unui pumn de arginți, 
poate cumpăra conștiința unui 
patriot.

Numele 
Gheorghe 
ceste zile 
in pichet, 
naționale l-a felicitat si recom
pensat. Comandantul trupelor de 
grăniceri l-a citat prin ordin. 
Pe epolet l-a fost prins gradul 
de sergent. O faptă ostășească 
demnă de un militar crescut la 
școala patriotică și revoluționară 
a armatei noastre.

Colonel C. ZAMFIR

această misiune. La 
dat, in, timpul pa- 
întîlnit cu un indi- 
încercat să-l prindă

Aventurierul, certat cu le- 
acestor păminturi, a căutat 
adoarmă vigilenta, oferin- 
50 000 lei. In ochii tinărului

și fapta tinărului 
Matei străbat in a- 
granița — din pichet, 

Ministrul apărării

CE ȘTIM 
ȘI CE NU ȘTIM 

DESPRE...
• • • C AP ROV ARZ I ȘT I

al doisprezecelea
• Povestea cu ulciorul într-o variantă comercială • Niște lame 
de ras și ascuțișul lor... penal • Tentațiile — la momentul 

inevitabil al adevărului

Caprovarzistul a apărut 
și s-a dezvoltat imediat 
după domesticirea caprei.

— La ce dată a fost do
mesticită capra ? Zău să 
mă interesează. Te rog 
nu te supăra că te abat 
de la subiect, dar...

— Scrii un studiu asu
pra caprei ?

— Nu.
— Atunci lasă-mă... Așa

dar, caprovarzistul a a- 
părut după domesticirea 
caprei și „inventarea" 
verzei cu mai multe foi.

— Varza cu mai multe 
foi a fost inventată ?

— Da lasă-mă o dată, 
n-ai văzut ghilimelele ?

— Nu te supăra, dar 
înainte au existat și verze 
fără toi ?

— Nu vrei să mă lași 
să spun ce am de spus ? , 
„Varza cu mai multe foi" 
este un fel de a spune. 
Un fel mai umoristic.

— Aaa !
— Deci, caprovarzistul 

are deosebitul merit că a 
fost primul care a obser
vat că intre capră și 
varză există o veche si 
mai ales bună dușmănie. 
E) a fost primul care a

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

băgat de seamă că domes
ticită capră caută, se stră
duiește din răsputeri s-o 
mănînce pe biata varză. 
Tot el a fost primul care 
a simțit că sărmana varză 
dorește din toată inima 
ei să nu fie mîncată de 
capră. Și. fiind și puțin 
năting. caprovarzistul. ca 
să împace și capra și 
varza, și-a pierdut vre
mea. Multe zile și nopți 
a stat între capră și 
varză.

<— Are inimă bună ca
provarzistul ăsta al du- 
mitale. Și ?

— Și-a pierdut timpul 
păzind varza oină cind 
semenii săi au descoperit 
gardul pentru varză și 
țarcul pentru capră. Ca
provarzistul însă a rămas 
și-1 mai întîlnim și azi 
prin locuri unde nu sint 
nici capre, nici

— Ce caută 
zistul prin 
locuri ?

— Cetătene,
neata nu ai absolut deloc 
simțul umorului? Te rog. 
lasă-mă! Hai mai bine să 
vedem ce știm noi despre 
acest caprovarzist care

verze. 
caprovar- 
asemenea
dar dum-

acum trăiește departe de 
„uneltele" lui. Știm că nu 
are o atitudine fermă față 
de o situație. Dacă unul 
zice că este albă, iar altul 
că este neagră, caprovar
zistul zice că este și albă 
și neagră. Dacă vine al 
treilea și zice că. din 
contră, este albastră, ca
provarzistul zice că este 
și albă și neagră și al
bastră.

— Cum poate să sus
țină așa ceva ?

— Tot nu pricepi ? 
Fiindcă este caprovarzist. 
Dar să luăm un exemplu 
mai concret : dacă în 
tramvaiul 2 ori autobuzul 
38 sau chiar intr-un tro
leibuz cu număr fără sot 
un pungaș este prins cu 
mina în buzunarul unui 
pasager, toată lumea, in
clusiv taxatorul, este de 
acord ca individul să fie 
dat pe mina cui trebuie. 
Vatmanul oprește tram
vaiul. dar hodoronc-tronc 
Intervine caprovarzistul 
care pricepe mai greu 
se viră între capră 
varză :

— îmi dat voie să 
întrerup puțin? Un minut.

— Dacă vrei, ascult.
... ___,t caz, cine

cine este
— în acest 

este... capra si 
varza ?

— Nici atîta

Pină mai acum un an. viața Vasi- 
licăi Ion. de la I.C.S. „Victoria" din 
Capitală, se derula firesc. Se împăca 
bine cu colegele de magazin, existen
ta de familie era așezată trainic, în 
deplină armonie. Nimic nu părea să 
tulbure acest drum drept și demn, de 
muncă cinstită. Pină in ziua cînd a 
apărut... omul care a tulburat apele. 
Florea Neagu, un individ ce oferea 
spre vînzare... lame de ras. Cui ? Ma
gazinului prin care se desfăceau cu
rent asemenea produse. Precizează 
în declarația sa, acum, Vasilica I. : 
„Am primit de mai multe ori marfă 
de la Florea Neagu, care era prezen
tat ca ofițer do miliție. A adus lame 
de ras".

Marfă de la un... ofițer de miliție? 
Păi de cînd miliția are fabrici de 
lame ? De cînd ofițerii de miliție 
aduc asemenea „marfă", pe ușa din 
dos ? Sînt întrebări pe care chiar și 
un copil și le-ar fi pus. Iar Vasilica 
nu mai e de mult copil..... Asta mi-a
spus, asta am crezut", se va apăra 
mai apoi, vînzătoarea. Candoarea cu 
care o face deconcertează. Senti
mentul de vinovăție nu o bîntuie. nu 
o tulbură, nu o sîciie cîtuși de puțin. 
„Regret fapta, dar eu n-am băgat 
mina in buzuna
rul nimănui"...

Prin fraza de 
mai sus, persoana 
în cauză își dez
văluie cît nu se poate de clar „con
ceptul" ei despre necinste. Așadar, 
necinstea, în concepția Vasilicăi Ion, 
apare doar prin gestul concret al 
hoțului de buzunar, de pildă, 
care e surprins în tramvai ori în 
tren asupra faptului. Din capul lo
cului trebuie spus că o asemenea re
prezentare este mult prea simplistă 
pentru a fi acceptată. Tentația ne
cinstei are mai multe înfățișări. Une
ori, ea prinde cu subtilitate în cap
canele ei. ademenește pe nesimțite 
pe omul cinstit. Și astfel, o greșeală 
azi, o măruntă abatere mîine, o de
rogare poimiine... Iar de aici și pină 
Ia abdicarea de la o existență clădită 
pe muncă, pe ceea ce ți se cuvine, în 
raport cu strădania ta și în raport 
cu normele noastre morale, cu legile 
țării, nu-i decît un pas.

Da. Vasilica n-a băgat nimănui 
mina în buzunar. Dar a acceptat să 
introducă o marfă dubioasă în ma
gazin. în schimbul unor avantaje 
despre care spera că nu se va afla 
niciodată. Atît Maria Almășan, cit și 
Ștefania Stroe, de la unitatea din Ca
lea Victoriei nr. 125, sperau că nu se 
va descoperi vreodată „mica lor aba
tere" (exact aceeași introducere de 
mărfuri oferite de doi indivizi cer
tați cu legea — vom reveni asupra 
lor — și anume : Paul Dumitrache și 
Florea Neagu) în magazinul în care 
muncesc ca lucrătoare ale comerțului 
de stat. Și cu atit mai puțin se gîn- 
deau că ii va fi dat să cunoască șl 
altcuiva faptul că ele cîștigau ju
mătate din sumele luate pe mărfu
rile de furat vîndute. Acum, „regre
tăm faptele"...

Există, după cum lesne se poate 
vedea, momente inițiale de încercare 
a cinstei omului, a tăriei lui de ca
racter. „Decalibrarea". atunci cind 
fondul uman nu rezistă, se produce 
în timp. Rugina necinstei sapă, încet, 
încet, dacă află terenul propice. Și, 
ceea ce-i și mai grav, nu întotdeau
na se vede. De fapt, în acest ano
nimat subzistă marele pericol. Lupta 
împotriva celor care incalcă legea 
este, oricît ar părea de paradoxal, 
mai deschisă. Mult mai greu este să 
combați mărunta concesie, pactizarea, 
complicitatea cu cei care nesocotesc 
legea. Pentru simplul fapt că nu știi 
cînd se produce, la cine se produce. 
Mai ușor îl prinzi pe infractorul no
toriu. care pe unde trece își lasă sem
nele „personalității" lui, decit pe o

fetiță oarecare, în halat curat, care a 
făcut o școală, care n-a avut de la 
cine învăța drumul lăturalnic. Ioana 
Nițu. de pildă — ca și celelalte trei 
vinzătoare amintite pînă aici — se 
bucura în rîndurile colegelor de sti
mă, era creditată cu încredere. Ni
mănui nu-i trecea prin gînd ideea 
că ar fi în stare să facă jocul unor in
fractori.

„Eh. dacă aș fi știut!...“ rostesc 
acum tardivul regret. Păi. cum să nu 
fi știut ? Și, de fapt, ce trebuia să fi 
știut ? Era lesne de știut că indi
vizi care îți vin cu traista plină de 
obiecte, pentru a fi introduse în cir
cuitul comercializării obișnuite, pen
tru care pretind jumătate din preț, 
care iți oferă jumătate din „ciștig". 
nu pot fi oameni cinstiți. Completăm 
portretul celor doi : unul e Paul
Dumitrache, vechi client al peni
tenciarelor, fără ocupație, care
își îmbrobodea soția că „se învîrte 
intr-un cerc de oameni de afaceri și 
astfel face rost de bani". Omul acesta, 
domiciliat în București (strada Ma
cedoniei nr. 1). are doar 23 de ani șl 
din august 1977, cînd a beneficiat de 
grațierea unei pedepse, și pină în au
gust 1978, singur, ori împreună cu un 

alt individ — Flo
rea Neagu, tot 
fără căpătii — 
săvîrșește 21 de 
furturi din de

bitele de tutun.
,Dar, „cum și cui să vinzi mii 
și mii de lame, pixuri, mărci poș
tale ?“ Intri în primul chioșc și afli 
asemenea produse pe alese... Sche
ma infractorilor, dezvăluită acum, se 
înfățișează extrem de simplă : fur
tul din debite ori alte unități comer
ciale de profil și valorificarea tot 
prin debite ori unități comerciale de 
profil. Cum ? La prețuri sub valoarea 
firească a obiectelor. Singurul „mă
runțiș" nerezolvat părea la un mo
ment dat aflarea oamenilor potriviți. 
Dar cine caută găsește — și-au zis 
ei. Și. din păcate, au găsit... La ten
tația cîștigului din furt vînturată de 
cei doi, gestul reflex al vinzătoarelor 
amintite se cuvenea să fie darea în 
vileag, cu fermitate și promptitudine, 
a infractorilor. Astăzi, ele nu ar fi 
măcinat clipa amară a complicității, 
ci ar fi trăit satisfacția că au ajutat 
la curmarea necinstei.

Cazul asupra căruia ne-am oprit 
în ancheta noastră nu a înregistrat 
la capitolul „pagubă" mari valorlrn » 
teriale. în schimb este semnificat 
pentru impasul grav provocat în exis
tența unor tinere de tentația cîștigu
lui necinstit. Acest impas ridică însă, 
cu acuitate, și o problemă de alt or
din. Este vorba de seriozitatea și efi
cienta cu care se desfășoară, la locul 
de muncă respectiv, formarea mora
lă a lucrătorului pus să servească pe 
cetățean, a omului căruia i se încre
dințează importante valori materiale. 
După cum o dovedește acest caz, roa
dele activității de modelare a carac
terelor, de ridicare a nivelului de 
conștiință — în asemenea locuri unde 
își croiesc drum necinstea, setea de 
ci.știg nemuncit — nu sînt pe măsura 
exigențelor. Iată de ce se cuvine ca 
factorii responsabili din aceste com
partimente să inițieze acțiuni mai de
cise. să-i ajute mal mult pe toți ce) 
care fac parte din aceste colective de 
muncă să înțeleagă rosturile și răs
punderile lor.

Pentru a nu se ajunge acum, în 
ceasul al doisprezecelea, la false can
dori și uimiri — „Eh, dacă aș fi 
știut !“. Candori și uimiri care nu sînt 
decit reflexul conștiinței vinovate în 
căutarea de justificări care să liniș
tească, să convingă.

Prea tîrziu...

Hie TANASACHE

Și 
și
te

, lucru nu 
pricepi ?! Capra este pun
gașul, iar varza, bineînțe
les, cetățeanul căruia i s-a 
„subtilizat" portofelul.

—- Mulțumesc 1 Și ?
— Și in timp ce vino

vatul o zbughește cu 
portofel cu tot, lăsîna 
varza cu buza umflată, 
caprovarzistul îsi cere 
scuze că s-a amestecat. 
Ce-i drept însă, capro
varzistul are și părțile lui 
bune. El nu îngroașă nu
mărul celor care divor
țează. Rar de tot întîl- 
nești un caprovarzist pe 
scările tribunalului.

Ce nu știm despre 
provarziști. Nu știm 
Ie place varza călită 
pastrama de capră, 
și mai trist este faptul câ 
nu știm ce părere au ei 
despre paralelismul linii
lor ferate pe distanta 
București — Ploiești si 
invers...

ca- 
dacă 
sau 
Dar

Nicuță TANASE

— După cum vedeți, în problema pe care o reclamați, noi 
sintem perfect acoperiți.

Desen de Viorel SANDU
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ÎNDEPLINIREA planului la
Accent pe innoirea 

și modernizarea producției 
Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște

Am reținut din cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. cerin
ța de a se acționa cu toate forțele 
pentru înfăptuirea obiectivelor planu
lui pe acest an, pentru trecerea la o 
calitate superioară in întreaga econo
mie. Pentru unitatea noastră, o pro
blemă de cea mai mare însemnătate 
a perioadei în care ne aflăm o con
stituie innoirea și reproiectarea pro
duselor. Astfel, in anul 1979. produ
sele noi și reproiectate vor reprezen 
ta. potrivit prevederilor, 35 la sută 
din producția combinatului. Pentru 
a sublinia mai bine sarcinile deose
bite care revin muncitorilor si cadre
lor tehnice pe planul înnoirii și mo
dernizării producției trebuie mențio
nat că 92 Ia sută din produsele noi 
prevăzute pentru acest an vor fi rea
lizate pe baza concepției proprii. în 
cea mai mare parte este vorba de pro
duse care vor fi fabricate pentru pri
ma dată în economia noastră, mărci 
de oteluri și sortimente de laminate 
din otel absolut necesare întreprinde
rilor constructoare de mașini care, la 
rindul lor. trebuie să asimileze o se
rie de mașini și utilaje de mare com
plexitate.

Concret. în paralel cu lărgirea ga
mei de sortimente de bandă electro
tehnică pentru dinam, vom produce 
primele cantități de bandă pentru 
transformator ; anul acesta am pre
văzut asimilarea unor oteluri cu pu
ritate ridicată, precum și a unor 
mărci de oțeluri pentru rulmenți la 
nivelul celor mai bune care se pro
duc pe plan mondial. Anul 1979 
înseamnă, din acest punct de vedere, 
pentru noi anul oțelurilor inoxidabile 
și al celor înalt aliate pentru prelu
crarea prin extrudare la rece ; inten
sificăm eforturile pentru asimilarea 
otelurilor de seule, laminate. în spe
cial a otelurilor rapide ; de aseme
nea. 20 la sută din produsele lamina
te vor fi tratate termic, ceea ce ie 
va conferi caracteristici tehnice su
perioare ; totodată, sîntem în măsură ■ 
să realizăm blocuri pentru matrițe 
din oteluri Vidate și alte oteluri in
tens solicitate de industria noastră.

îndeplinirea acestor sarcini a im
pus adoptarea unor complexe măsuri 
organizatorice, tehnice și politice, fă- 
cindu-se apei înainte de toate la 
participarea largă, nemijlocită a în
tregului colectiv de muncitori șl spe
cialiști. Pentru acest an este prevă
zută înființarea în cadrul combinatu
lui a unui centru de cercetare și pro
iectare. Numărul cadrelor tehnice va 
spori cu peste 190. Deoarece în anul 
1978 nu am reușit să asimilăm anu
mite produse noi. din cauza nereali- 
zării unor obiective de investiții, una 
din direcțiile prioritare de acțiune in

in-

oa- 
ac-

această perioadă o constituie punerea 
în funcțiune a noilor capacități. în 
acest scop am detașat pe șantiere 
echipe de muncitori și instalatori și 
realizăm în secțiile combinatului e- 
chipament de completare și chiar 
stalatii de bază.

Comitetul de partid și consiliul 
menilor muncii au înscris printre
tiunile lor cu caracter permanent 
stimularea creației tehnice. în pre
zent fiind angajat în rezolvarea pro
blemelor tehnice, individual sau in 
cadrul unor colective, mai mult de 
25 la sută din personalul muncitor 
al combinatului. Prin consfătuiri, 
simpozioane, schimburi de experien
ță. expoziții, ne străduim să menți
nem proaspăt și să sporim interesul 
pentru tot ceea ce este nou. Pentru 
informarea corespunzătoare a oame
nilor. edităm lunar un buletin prin 
care le punem la indemînă noutățile 
tehnice pe plan mondial.

în cea mal mare parte. înfăptuirea 
programului de înnoire și moderni
zare a producției depinde de noi, de 
calitatea muncii noastre. Aș aminti 
însă că multe din obiectivele pe care 
ni le-am propus depind în bună mă
sură de punerea grabnică în func
țiune a noilor investiții, 
unele sînt 
Iată de ce 
Trustul de 
Trustul de
rești, prin subunitățile lor de pe plat
forma Tîrgoviște, să ia <le urgență 
măsuri pentru grăbirea ritmului de 
lucru pe șantierele de investiții din 
zona combinatului. Am în vedere, 
mai ales, cele două instalații pentru 
degazarea oțelului în vid, instalația 
de frînare și cuptorul de detensio- 
nare de Ia laminorul de profile mij
locii și ușoare. Vreau să mai arăt 
că întirzierea punerii în funcțiune a 
instalației de degazare în vid se da- 
torește și lipsei unor utilaje. Ast
fel. unități furnizoare ca întreprin
derea metalurgică Aiud. „Unio“-Satu 
Mare și întreprinderea mecanică de 
utilaj minier din Baia Mare nu ne-au 
livrat utilajele la termenele prevă
zute în Contract.

As dori să exprim. în numele co
lectivului de metalurgiști de la Com
binatul tirgoviștean. angajamentul de 
a acționa perseverent pentru înfăp
tuirea sarcinilor subliniate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Comitetului Central, astfel 
încit programul de înnoire și repro- 
iectare a produselor pe acest an să 

riguros îndeplinit.
Ing. Victor MIHU
director tehnic al Combinatului 
de oțeluri speciale Tîrgoviște

din care 
restante de anul trecut, 
considerăm necesar ca 

construcții industriale și 
instalații montaje Bucu-

Vasile Ciornei, directorul întreprin
derii, realizarea planului 
ne preocupă cel mai mult, 
utilajelor respective este 
zi de zi, iar prioritatea 
o are efortul de lichidare a 
lor. Din programul de fabricație am 
extras comenzile penti-u export și le 
urmărim pe întregul flux 
logic. Practic, supraveghem 
ția fiecărei piese, 
ansamblu. O asemenea defalcare este 
făcută pină
Șeful secției urmărește zilnic ce s-a 
realizat, notează greutățile întim- 
pinate, ce se mai poate face pentru 
accelerarea și mai mult a lucrului 
in condițiile asigurării Ia cel mai 
înalt grad a calității execuțiilor. De 
două ori pe săptămînă, intr-o ope
rativă de lucru — la care participă 
maiștrii, șefii de secții și cei de ser
vicii funcționale — rezolvăm cazu
rile grele, limită.

Prin aceste măsuri, în uzină se 
consideră că pină la finele lunii fe
bruarie toată restanța de utilaje des
tinată exportului va fi recuperată.

Onorarea exemplară a acestui an
gajament depinde insă de înlăturarea 
tuturor greutăților in aprovizionarea 
cu materiale. încă nu s-au putut 
asigura prin contracte cantitățile 
de țeava și tablă inox din import. 
Deși unitatea are repartițiile nece
sare. nu a putut încheia cu între
prinderile de mașini grele București 
și „Progresul" din Brăila contracte 
pentru întreaga cantitate de piese 
forjate. De asemenea, întreprinde
rea „Republica" din București este 
restanțieră încă din anul trecut cu 
116 tone, iar întreprinderea de țevi 
din Roman cu 238 tone.

Colectivul din unitatea ploieșteană 
manifestă o mare dorință și străduin
ță de a-și recupera restantele din anul 
trecut și a depune eforturi și pentru 
realizarea exemplară a planului pe 
trimestru. Este de dorit ca aceste 
eforturi să fie sprijinite de către 
centrala industrială și de ministerul 
de resort, de unitățile furnizoare de 
materii prime.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

la export 
Execuția 
urmărită 
absolută 

restanțe-

tehno- 
execu- 

a fiecărui sub-
la maistru și atelier.

TOII

inceput sâ
La întreprinderea de utilaj greu din Craiova, unitate reprezentativă a in
dustriei noastre constructoare de mașini, primele capacități au 

producă încă de anul trecut

Exigențe înalte in relațiile 
contractuale

întreprinderea de țevi din Roman

fie

Acțiuni hotărite pentru 
recuperarea restanțelor la export

întreprinderea de utilaj chimic Ploiești
de plan din

bazează pe 
măsuri teh- 
scopul folo- 
de lucru și

fabricile ds

de 
in 
ră
se

Din motive datorate, mai ales, u- 
nor greutăți în aprovizionarea cu 
materii prime și materiale. întreprin
derea de utilaj chimic din Ploiești 
nu și-a realizat integral planul la ex
port pe 1978. Este vorba de circa 140 
tone de utilaje — aflate de altfel in
tr-un stadiu avansat de execuție, care 
nu au fost expediate la termen benefi
ciarilor. Această situație a determinat 
în unitate o stare de profundă insa
tisfacție. De aici și hotărirea fermă 
a comuniștilor, a intregulul colectiv 

a-și mobiliza forțele pentru ca. 
paralel cu îndeplinirea exempla- 
a planului pe primul trimestru, să 
livreze cit mai repede și comen

zile întârziate. S-a trecut imediat la 
fapte In decurs de zece zile, de pil
dă. printr-o organizare mai bună, e- 
chipa cazangiului Nicolae Cosac. care 
lucrează la rezervoarele ce vor ple
ca intr-o țară africană — utilajele 
sint in probe — aproape că a reali
zat un volum dublu de operațiuni 
fată de graficul zilnic. Același ritm 
alert de muncă il consemnăm și in 
cazul echipei cazangiului Emil Dinu, 
care realizează lucrări finale la două 
rezervoare de propan, ca și al echi
pei d.? pregătire a materialelor con
dusă de Gh. Zorea.

Av em in întreprindere aproape 
2 090 de comuniști, ne spune tova
rășul Ștefan Nan. secretarul comite- 
tuivi de partid. Ei au fost aceia care, 
in spiritul exigențelor formulate de 
tovarășul Nicolae 
centa plenară a 
au declanșat o 
vizind lichidarea 
fantelor,

Ceaușescu,
C.C. al 
amplă 

urgentă a
concomitent cu realizarea

la re- 
P.C.R., 
acțiune 

res-

exemplară a sarcinilor 
acest trimestru.

Elanul oamenilor se 
aplicarea unor energice 
nico-organizatoriCe în 
sirii depline a timpului
creșterii accentuate a productivității 
muncii. Astfel, pe baza studiilor și 
analizelor realizate de către comisia 
de export, de consiliul de control 
muncitoresc, de alte colective în care 
s-au afiat maiștri, subingineri. ingi
neri, economiști, s-au concretizat 
peste 200 de măsuri Înscrise intr-un 
program de creștere a productivi
tății. Trebuie să arătăm că la acest 
indicator se prevede o creștere față 
de 1978 de peste 20 la sută.

— Chiar din prima zi a anului la 
fabrica de utilaj complex a între
prinderii, care are de realizat peste 
5 000 tone utilaj pentru export in 
acest an și citeva comenzi urgente 
în trimestrul I, s-a centralizat debi
tarea materialelor, s-a introdus croi
rea combinată a tablelor, ceea ce 
duce la o creștere 'simțitoare a pro
ductivității muncii la operațiile res
pective, precum și la lichidarea tim
pilor morți în. alte secții prelucră
toare — ne-a precizat economistul 
Marin Vasiliu. Lucrurile se prezintă 
identic și la sectorul de tratament 
termic. Prin construirea și punerea 
în funcțiune la sfîrșitul trimestrului 
IV al anului trecut al celui de-al 
doilea cuptor — realizat prin auto- 
dotare — s-a obținut un flux normal 
de lucru în prelucrare, nemaiexistind 
goluri de timp prin așteptarea pie
selor de la tratament.

— La această oră, ne spunea ing.

Pentru a acoperi din punct de ve
dere cantitativ țaglele necesare 
realizării materialului tubular de la 
întreprinderea de țevi din Roman, 
Ministerul Industriei Metalurgice a 
extins fabricarea acestor țagle și la 
noul laminor din Oțelul Roșu. Este, 
ce-i 
mai 
fost „ ....
acțiuni concrete care să asigure țagle- 
lor o calitate corespunzătoare.

— Din această cauză — ne spunea 
ing. Vasile Sav. directorul întreprin
derii beneficiare din Roman, întîm- 
pinăm mari greutăți in realizarea 
unor indicatori economico-financiari 
și. îndeosebi, a producției fizice și 
nete. Practic, noi primim de la 
Oțelul Roșu -țagle cu o compoziție 
chimică necorespunzătoare, cu inclu
ziuni în profunzime și cu alte defec
țiuni care nu pot fi depistate și în
lăturate in procesul de laminare și 
de fabricare a țevilor. Se înțelege că 
asemenea defecțiuni influențează ne
gativ și calitatea țevilor. Astfel înre
gistrăm frecvent un volum de decla
sate cuprins intre 14—16 la sută, cu 
toate consecințele economico-finan- 
ciare care decurg de aici.

Am aflat, de asemenea, că o atare 
situație treneâză de mai multă vreme,

drept, o măsură lăudabilă. Nu
că o asemenea inițiativă nu a 
și nu este încă însoțită și de

iar apelurile repetate ale laminoriș- 
tilor din Roman, de a se lua măsu
rile corespunzătoare pentru îmbună
tățirea calității țaglelor fabricate la 
Oțelul Roșu, nu au fost încă recep
ționate de către ministerul de resort. 
Spuneam că inițiativa de a se ex
tinde fabricarea țaglelor și Ia Oțelul 
Roșu este lăudabilă. Se pare însă că 
ministerul a uitat că noul laminor 
de aici nu este pregătit pentru o 
asemenea producție, deoarece, prin 
proiect, ei este profilat pe fabricarea 
laminatelor subțiri. Or. obținerea 
unor țagle de calitate impune de ur
gentă realizarea unor modificări teh
nologice la laminorul respectiv și 
dotarea lui cu scule și dispozitive 
necesare fabricării țaglelor.

Iată Se ce, in lumina sarcinilor 
stabilite'de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., o asemenea stare de lu
cruri trebuie grabnic înlăturată pen
tru că, așa cum pe bună dreptate re
marca directorul întreprinderii bene
ficiare, laminoriștii din Roman au 
nevoie de materii prime de bună ca
litate și nu de țagle care, după ce se 
investesc in fabricarea lor atita 
muncă și bani, să fie trecute la fier 
vechi.

Ion MANEA

Preocupări pentru respectarea 
strictă a graficelor de execuție

Șantierul Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Bacău

Pe șantierul marelui Combinat de 
îngrășăminte chimice din Bacău lu
crările din prima etapă au intrat in 
faza finală. Patru dintre. cele mai 
importante obiective — fabricile de 
amoniac, uree, fosfogips și săruri de 
fluor — urmează să intre in funcțiu
ne in cursul acestui an.

— Pentru reușita deplină a debutu
lui lor productiv au fost luate din 
vreme măsuri tehnice și organizato
rice ample și energice, ne informea
ză tovarășul Mihai Cocan. directorul 
combinatului. Puternic mobilizați de 
indicațiile și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, desprinse din cu- 
vîntarea rostită la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., constructorii, monto- 
rii și noi, beneficiarul de investiții, 
sîntem hotăriți să acționăm cu și 
mai multă intensitate pentru ca, re- 
cuperind cu rapiditate toate rămîne- 
rile în urmă, pe data de 20 februarie

fa-să inaugurăm prima instalație — 
brica de amoniac. Desigur, atenția 
noastră este concentrată, in egală mă
sură, și asupra problemelor legate de 
punerea în funcțiune a celorlalte ca
pacități.

Cum se acționează în acest scop pe 
șantier ?

BENEFICIARUL. Toți specialiștii, 
muncitorii și tehnicienii din cadrul 
combinatului ajută, in aceste zile, pe 
constructori și montori.la finalizarea 
unor lucrări din instalații. De aseme
nea, sectarul mecanic realizează pie
se de schimb pentru unele utilaje a- 
duse din import. Este vorba, in prin
cipal. de piesele de schimb necesare 
pentru pompele de înaltă presiune 
de la fabrica de amoniac. Nu sint 
pierdute din vedere nici celelalte ca
pacități. în sectorul uzinal sint 
fecționate numeroase utilaje și

strucții metalice pentru 
fosfogips și uree.

CONSTRUCTORII și 
și-au concentrat forțele 
gentarea lucrărilor de montaj tehno
logic. La fabrica de plăci de fosfo
gips se lucrează intens la realizarea 
planșeelor și închiderea halei de se- 
mihidrat. iar la linia de fosfogips us
cat s-au asigurat condiții ca, piuă la 
finele acestei luni, lucrările de con
strucții să fie încheiate. Zilele aces
tea s-au terminat lucrările de con
strucții și la celelalte obiective. Ca 
urmare, fabrica de săruri de fluor se 
află in pragul probelor tehnologice. 
Vizitînd fabrica de amoniac ne-am 
dat seama cel mai bine de eforturile 
depuse în prezent pentru punerea sa 
în funcțiune. Cadrele de specialitate, 
cu experiență, au fost repartizate pe 
cele trei schimburi peiîtru a asigura 
asistența tehnică necesară desfășu
rării in condiții bune a probelor teh
nologice. Cu sprijinul altor unități 
de construcții din țară se realizează, 
în prezent, răcirea depozitului de 
amoniac, lucrare de lungă durată, 
care se face de obicei după intrarea 
în funcțiune a instalațiilor de amo
niac: constructorul și beneficiarul 
supraveghează cu atenție funcționa
rea aparatelor de automatizare. Rit
mul înalt în care se muncește consti
tuie o temeinică garanție că prima 
șarjă de amoniac va fi 
termenul stabilit.

Finalizarea fabricii de 
sint terminate lucrările 
ții și montate o bună iparte din uti
laje, rămine însă condiționată de li
vrarea rapidă a unor utilaje de înal
tă presiune. Ne referim la conden
satorul de carbamat, aflat în con
strucție la întreprinderea de utilai 
chimic „Grivița roșie" din București, 
coloana de sinteză de Ia întreprinde
rea de mașini grele din București și 
condensatorul pentru turbină de la 
întreprinderea de utilaj chimic Făgă
raș — utilaje-cheie, al căror termen 
de livrare este expirat.

— în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de pe șantier, 
facem un apel călduros către comi
tetele de partid și conducerile unită
ților respective, către toți cei care 
concură Ia realizarea acestor utilaje, 
să depună un efort suplimentar pen
tru a le preda cit mai repede posibil 
șantierului din Bacău, ne-a spus to
varășul Constantin 
tar al comitetului 
astfel va putea fi, 
jamentul luat în 
livra, în acest an, agriculturii 
tăți tot 
Același 
torilor 
care au

■ mare de utilaje pentru fabrica 
fosfogips.

IVIONTORII
pentru ur

produsă la

uree, la care 
de construc-

Moroșanu, 
de partid.
îndeplinit 
întrecere

secre- 
Numai 
anga- 
de a 
canti-

mai mari de îngrășăminte, 
apel se adresează și munci- 
de la I.M.U.M. Baia Mare, 
de livrat un volum destul de 

de

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul ..Scînteii'

• Constructorii de mașini agricole craioveni au introdus în fabri
cație două din cele șapte produse noi promise pentru 1979. Este vorba 
de plugul reversibil cu 5 brazde șl de platforma pentru adunat căpițe 
de fin. O primă brazdă în „ogorul" promițător al acestui an • Cit 
de „docile" se pot dovedi produsele examinate de ochiul 
atent și priceput al celui preocupat de economisirea metalului, ne-o 
dovedește și următorul exemplu de la întreprinderea metalurgică Ba
cău : vanele cu sertar cu diametrul de 100 mm au a|uns de la 36;5 
kg cît cîntăreau înainte la numai 5,9 kg ® Peste 50 de nave româ
nești sînt la această oră pe diferite trasee ale oceanului planetar. 
Cele mai nou botezate de valurile mărilor și oceanelor: cargourile 
„Foișor", aflat în portul Alexandria, „Teleorman" și „Dumbrăveni" 
ancorate la Houston. Le vor urma curînd și altele. Vint bun I 
® Dîmbovița, cea atit de familiară nouă în mersul său liniștit de zl 
și noapte prin centrul Capitalei, își trece numele pe lista produ
cătorilor de energie. La Clăbucet a început construcția primei 
hidrocentrale, avînd puterea instalată de 68 megawați ® Pe banda 
de montaj la „Tehnoton" lași se află un lot de radioreceptoare desti
nate exportului. Noile aparate sînt echipate cu ceas electronic care 
comandă o seamă de funcțiuni. Muncitorii fabricii ieșene ne dau asi
gurări că receptoarele vor merge ceas • Fabricanții de mobilă ne 
rezervă pentru acest an noutăți de tot felul — mobilier multifunc
țional, biblioteci cu spații speciale pentru radio șl televizor, garni
turi de bucătărie din piese modulate. Ca bucuria să fie deplină, ni 
se anunță și extinderea sistemului de livrare a mobilei în pachet, ur- 
mînd ca ea să fie montată la domiciliu • Cu cea de-a patra linie 
tehnologică intrată în funcțiune recent, Valea Călugărească devine 
cel mai mare producător de acid sulfuric din țară ® Despre minerii 
Văii Jiului am scris în mai multe rînduri în acest an. Ne bucură pri
lejul de a consemna, la finele lunii ianuarie, depășirea de către 
combinatul minier a sarcinilor de plan. Deviza „Țării — cît mai mult 
cărbune I" are acoperire concretă în subteranele de la Lupeni și din 
împrejurimi • Pentru constructorii de mașini electrice de ia „Elec
tromotor" Timișoara, obișnuiți cu caii putere, indicele de valorifi
care a metalului reprezintă „calul de bătaie" al preocupărilor din 
ultima vreme. Sînt semne că această cursă nu se desfășoară fără 
folos. Dacă la motoarele obișnuite indicele respectiv, exprimat în 
lei/kg, era între 35—90, la produsele noi el a ajuns la 220 pentru 
motorul cu frînă, 1 220 la mașinile electrice de echilibrat și 1 553 în 
cazul servomotorului pentru acționări ® în Valea Sebeșului, la cen
trala subterană Șugag s-a reușit o operație deosebită : forarea unui 
puț de peste 200 de metri. A fost folosită o instalație românească de 
mare tehnicitate — FM 200 H. Un record la adîncime, o înaltă 
performanță tehnică ® Realizind 160 000 tone oțel în ianuarie, colec
tivul de la instalația de turnare continuă a Combinatului siderurgic 
Galați reușește cea mal mare producție lunară de la Intrarea în 
funcțiune. Un rezultat pe care l-am dori continuat tot timpul anului ! 
• în intrecerea pentru „Diamantul de Maramureș", Exploatarea mi
nieră Șuior a făcut cunoscute numele pretendenților săi : brigăzile 
conduse de Gheorghe Viman, Nicolae Bele, Teodor Raza, loan Su- 
ciu, Vasile Bîrlea. După cum se vede, destui. Dar nu sînt singurii. 
Cine va cîștiga ? în mod sigur, producția minieră. A Maramureșului 
și a țării.

Rubricâ realizata de Neaqu LJDROIU

Program de acțiune
concret si
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(Urmare din pag. I)
șiEste îmbucurător faptul că 

anul trecut industria a conti
nuat să se dezvolte in ritm inalt, 

că în primii trei ani ai cincinalului 
s-a realizat suplimentai-, față de pre
vederile 
miliarde 
cum s-a 
fizice în 
ramură 
tr-un șir _ ____ __________
Este vorba, îndeosebi, de nerealizări 
înregistrate la unele pixxlu.se din in
dustria alimentară și chimică, din 
industria extractivă, metalurgie, 
construcții de mașini. Printre cauzele 
principale notăm : deficiente în a- 
provizionarea tehnico-materială. ne
ajunsuri în cooperarea interuzinală, 
intrarea cu întîrziere în funcțiune a 

'unor capacități, funcționarea unor 
instalații sub parametrii proiectați, 
nerealizarea cantităților planificate 
de materii prime agricole. Iată 
de ce, în lumina indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nară. in fiecare unitate, in fiecare 
ramură și județ trebuie să se acțio
neze cu toate forțele pentru realiza
rea zi de zi. la nivelul planului, a 
producției fizice, in structura sorti
mentală prevăzută.

O atenție deosebită trebuie acor
dată realizării integrale a planului de 
export în fiecare unitate. După cum 
se știe, anul trecut planul la export 
nu a fost realizat in întregime, 
ceea ce a afectat balanța comercială 
Si de plăti. Fiecare colectiv trebuie să 
întreprindă măsuri practice si efi
ciente pentru realizarea riguroasă a 
planului de export, pentru recupera
rea în cel mai scurt timp — a- 
colo unde există — a restanțe
lor de anul trecut. Pretutindeni, în 
toate întreprinderile și ramurile, 
preocuparea principală trebuie să o 
constituie îndeplinirea sarcinilor de 
export, intrucit de aceasta depinde 
realizarea resurselor valutare nece
sare importurilor in vederea dezvol
tării și modernizării economiei na
ționale.

Cu. înaltă răspundere trebuie să se 
acționeze in continuare pentru ridi
carea eficienței, a nivelului calitativ 
al întregii activități productive. în 
spiritul exigențelor noului mecanism 
economico-financiar. „Să ne preocu
păm foarte serios de problemele efi
cientei economice, de accentuarea 
autoconducerii și autogestiunii in 
toate sectoarele" — sublinia la ple
nară tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ținind seama de exigențele substanți
al sporite in acest domeniu in anul 
1979, pretutindeni, în fiecare unitate, 
trebuie să se ia măsuri hotărîte pentru 
a asigura folosirea cu maximă efi
cientă a capacităților de producție si 
a forței de muncă, pentru valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale. pentru reducerea rnai substan
țială a consumurilor de materii pri
me. combustibil și energie.

Si în domeniul investițiilor s-au 
obținut realizări importante in 

j anul trecut. Au fost date în ex
ploatare integral sau parțial 657 ca

pacități de producție principale, ceea 
ce a întărit baza tehnico-materială a 
societății. Cu toate acestea, pla
nul de investiții și de punere in 
funcțiune a noilor capacități nu a

inițiale, o producție de 60 
lei. Dar analiza modului 
realizat planul producției 
fiecare unitate, in fiecare 
Si județ, arată că în
de unități există restanțe*

fost îndeplinit integral. datori
tă unor deficiente ce s-au ma
nifestat in execuția investițiilor, asi
gurarea la timp a utilajelor si a unor 
materiale, in organizarea jși desfă
șurarea lucrărilor pe unele șantiere. 
Iată de ce, în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului, o sarcină esențiala care se 
pune in prezent în fata constructori
lor și montorilor. a tuturor factori
lor cu răspunderi în acest domeniu, 
este, asigurare» condițiilor pentru in
trarea in funcțiune a capacităților 
productive restante din 1978 și a ce
lor planificate in 1979. Totodată, de 
maximă importanță este trecerea ho- 
tărîtă la aplicarea măsurilor stabilite 
de conducerea partidului cu privire 
la reducerea consumurilor materiale 
si a costului investițiilor, generali
zarea pe toate șantierele a tehnolo
giilor moderne de construcție.

Sarcini deosebite revin lucrătorilor 
din agricultură, ramură care a rea
lizat în primii trei ani ai cincinalu
lui un spor de producție de peste 
20 la sută fată de perioada anterioa
ră. în fața agriculturii se ridică in 
actuala etapă de dezvoltare a tării noi 
cerințe, calitativ superioare. în ve
derea creșterii mai susținute a pro
ducției agricole, corespunzător nive
lului tot mai înalt al bazei tehnico- 
materiale de care dispune, pentru 
a-și spori simțitor contribuția la creș
terea avuției naționale. în concordan
tă cu aceste necesități. Plenara C.C. 
al P.C.R. a aprobat înființarea consi
liilor unice agroindustriale de stat si 
cooperatiste, prin aceasta asigurin- 
du-se cadrul organizatoric necesar 
concentrării si specializării produc
ției, organizării de acțiuni comune in 
scopul folosirii eficiente și depline a 
pămintului, 
materiale, 
muncă.

Sînt doar 
majore pentru 
din acest an, pe care le desprindem 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. în spiritul exigențelor for
mulate de secretarul general al par
tidului. să facem totul pentru va
lorificarea deplină a întregului po
tențial productiv, a tuturor resurse
lor materiale și umane de care dis
pun unitățile economice, astfel ca 
rezultatele pe care le vom obține în 
acest an să demonstreze marile po
sibilități de progres 
noastre naționale.

N

a mijloacelor tehnico- 
financiare. a forței de

citeva din concluziile 
i activitatea imediată,

ale economiei

în anul trecut, 
toti anii con-

Cu fiecare zl, constructorii de pe șantierul Hidrocentralei „Porțile de Fier II” intensifică tot mai mult ritmul de lucru. Și după prima lună a anului, constructorii de pe acest șantier se situează, în continuare, alături de colectivele de 
muncă fruntașe din județ care și-au realizat șl depășit prevederile de plan. Bunăoară, în luna ianuarie, pe șantier s-a executat un volum de construcții-montaj rnai mare cu peste 450 000 lei față de sarcina planificată

e-am convins și 
ca de altfel in 
strucției socialiste, că numai a- 

sigurind o susținută dezvoltare a e- 
conomiei. o creștere tot mai accen
tuată a venitului național putem 
crea condițiile materiale necesare 
pentru creșterea nivelului de trai al 
întregului popor. Citeva date din 
comunicatul cu privire la realizarea 
planului pe anul 1978 sînt conclu
dente in acest sens : față de anul 
precedent. în 1978 retribuția medie 
lunară a crescut cu 10,6 la sută ; 
desfacerile de mărfuri au sporit cu 
11.5 la sută, iar volumul serviciilor 
pentru populație — cu 6,8 la sută ; 
au fost date în folosință 166 mii de 
locuințe ; s-a trecut la aplicarea mă
surilor privind reducerea săptămînii 
de lucru ; s-a dezvoltat baza mate
rială a învățămînitului și a ocrotirii 
sănătății populației. Sint fapte care 
dovedesc că tot ce se înfăptuiește in 
țara noastră slujește făuririi unei 
vieți demne si prospere poporului. 
Nimic din ce constituie mîndria șl 
satisfacția !ml>’inwkw noastr" nu 
ne-a venit în dar. toate le-am dobîn- 
dit prin munca și strădaniile noas
tre ; numai prin munca noastră, mai 
spornică, mai bine organizată, de 
înaltă calitate si mai eficientă putem 
asigura în continuare resursele ne
cesare pentru realizarea integrală a 
programului de creștere a nivelului 
de trai in actualul cincinal. în 
mîinile harnicului nostru popor se 
află pirghiile înfăptuirilor din acest 
an. în care va avea loc Congresul al 
XII-lea al partidului, in care vom 
sărbători a 35-a aniversare a insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste. asigurind accelerarea 
progresului economic al tării, ridi
carea mai accentuată a nivelului de 
trai, dezvoltarea civilizației noastre 
socialiste.

pixxlu.se
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Titi 1 
si Titi 2»

In urmă cu 20 de ani, doi 
frafi, rămași orfani de amindoi 
părinții, au apucat drumuri di
ferite. Erau prea mici și neștiu
tori pentru a se interesa unul 
de altul. Vremea a trecut. Cel 
mare, Titi Francisc, a ajuns 
muncitor la întreprinderea de 
accesorii pentru mașini-unelte 
din Blaj. Dorința de a-și găsi 
fratele și-a împărtășit-o șefului 
de echipă Ioan Moldovan, mais
trului Ioan Borza și șefului 
secției. Iovan Schneider. Cei trei 
au trimis o mulțime de scrisori 
la diverse autorități. Pină la 
urmă, a venit și vestea bună ' 
fratele mai mic a fost găsit. Și 
o coincidență formidabilă : il 
chema tot Titi Francisc, și ajun
sese și el muncitor la o între
prindere din Cimpina. Tot acolo 
a avut loc și emoționanta intil- 
nire dintre Titi 1 și Titi 2. Întors 
la Blaj, a spus celor trei care 
l-au ajutat : „Vreau să-l aduc 
și pe fratele mai mic aici, in 
întreprindere, se poate 2". Răs
puns : „Cit mai repede !“.

Abnegație
Ultimul val de ger care s-a 

abătut prin părțile Făgărașului 
a dus la înghețarea pompei in
stalației de captare a apei din 
Olt. Se ivise pericolul opririi 
alimentării cu apă a combinatu
lui chimic. Specialiștii de aici ' 
au recurs la unica soluție posi
bilă in acel moment : apa ne
cesară să fie adusă din Olt prin 
noua conductă, dar care era incă 
neterminată. In aceste condiții, 
au trebuit să fie luate măsuri 
speciale pentru evitarea unor 
eventuale avarii. Concomitent, 
o echipă de intervenție, formată 
din muncitorii Toader Pirău, 
Virgil Moldovan, Vasile Burlea 
și alții, sub conducerea ingine
rului Augustin Korch și a mai
strului Pirău Mircea, au deblocat 
instalația de captare a apei și 
conducta de aducțiune. O mun
că plină de abnegație și dăruire, 
în condițiile unui ger aspru. De 
unde și felicitările călduroase 
ale colegilor de muncă. La care 
se adaugă și ale noastre.

„Bravo" 
celor patru!

S-a petrecut în comuna Tra
ian, județul Bacău. Zorită de 
treburile gospodăriei, o femeie, 
mamă a șapte copii, s-a dus la 
fintînă să-și umple gălețile cu 
apă. Deodată, o mișcare greșită 
a făcut-o sâ alunece pe crusta 
de gheață formată in jurul finti- 
nii. In secunda următoare a 
căzut in gol, in fintînă, ca de la 
înălțimea unui bloc cu patru 
etaje. Apa fiind adincă. lovitura 
a fost atenuată. Dar marele ei 
noroc a fost că in apropierea 
fîntinii se aflau și patru săteni: 
Gh. Ciobanu, S. Cadar, I. Cio
bani și F. Răchițeanu. Văzind 
ce se intimplase, ca la o coman
dă, au sărit cu toții in ajutorul 
femeii, pe care au reușit s-o 
salveze.

Există si... 
nu există

Magdalena C. este elevă la o 
școală generală din municipiul 
Rm. Vilcea. O să vedeți de ce 
nu-i dăm numele întreg. Deși 
Magdalena este o elevă ca toate 
elevele, in carne și oase, ea nu 
are nici o... identitate. Mai 
exact, nu figurează in evidența 
populației. Și nu este luată in 
nici o evidență pentru că la 
naștere nu a fost, cum se zice, 
declarată. Pe cit de nemaiîntâl
nită este această situație, pe atit 
de bizară apare explicația ma
mei sale, precum că „am uitat1', 
„am neglijat", „am tot aminat...".

Acum, oameni serioși iși bat 
capul cum sâ facă și să dreagă 
pentru ca să îndrepte grava 
eroare.

Motiv 
de judecată?

Două vecine de pe strada 
Cerbului din Borșa (Maramureș) 
îngroașă cu o rivnă demnă de o 
cauză mai bună un dosar aflat 
la Judecătoria din Vișeu de Sus. 
Cauza: un biet cățel care a dis
părut intr-o zi de acasă. Una 
o acuză pe cealaltă că i-ar fi 
luat cățelul. Comisia de judeca
tă nu le-a putut împăca, iar la 
proces, fiecare cere incă o 
aminare, și incă una, pentru a 
aduce alți martori, alte probe... 
zdrobitoare. Timp pierdut, bani 
aruncați în vint. Cu sumele pe 
care le-au cheltuit pină acum cu 
drumurile pe la judecătorie și 
cu avocații, fiecare dintre cele 
două vecine și-ar fi putut cum
păra cite 7—8 căței mai mici 
sau mai măricei. Dar disputa 
continuă, lmpăcați-le, oameni 
buni!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Fugă 
de la locul 
accidentului

Pe raza județului Arad, in 
apropierea orașului Nădlac, a 
fost găsit corpul neînsuflețit al 
muncitorului Paul Teodor, in 
virstă de 45 de ani, din locali
tate. După ium a stabilit me
dicul legist, decesul a survenit 
in urma mai multor contuzii pri
cinuite de o lovitură puternică. 
Limpede,: accident de circulație. 
Dar făptașul fugise de la fata 
locului. Lașitate. A fost depistat 
in persoana mecanizatorului 
Caraba Tiberiu, tot din Nădlac. 
Din primele cercetări rezultă că 
nu fugise in mod intimplător. 
Se afla sub influența alcoolului.

Peîre POPA
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șl corespondenții „Scînteli^j

Inițiative care sporesc forța mobilizatoare
a învățămîntului politico-ideologic

„Fișa propagan
distului". Legarea strîn- 
să a învățămîntului de par
tid de activitatea desfășu
rată la fiecare loc de mun
că are drept urmare sti
mularea inițiativei oameni
lor în căutarea unor solu
ții de gospodărire judicioa
să a resurselor materiale. 
Tocmai pentru ca asemenea 
propuneri să-și afle cît mai 
grabnic materializarea, ca
binetul județean Dîmbovi
ța pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă a 
elaborat „Fișa propagandis
tului". în care aceste resurse 
sînt înregistrate, fiind apoi 
înaintate cu operativitate 
comitetelor de partid, consi
liilor oamenilor muncii din 
întreprinderi. Dintre nume
roasele propuneri făcute 
de cursanți, ne referim doar 
la două.

La întreprinderea „Rom- 
lux" din Tîrgoviște, prin 
scoaterea din circuitul de 
răcire a patru benzi trans
portoare la agregatele de 
suflat baloane se scurtează 
fluxul tehnologic, reducîn- 
du-se astfel consumurile de 
energie electrică și de azbo
ciment. La întreprinderea 
mecanică de utilaj tehno
logic Moreni s-a propus 
înființarea unei formații 
de lucru pentru confecțio
narea ambalajelor metalice 
din materiale secundare. 
Producția suplimentară 
se va obține anual pe 
ceastă cale se cifrează 
o sută de mii de lei.

tul județean Vaslui pentru 
activitatea ideologică și po
litico-educativă a organizat 
o expoziție de planșe, gra
fice și scheme menite să 
ofere sugestii si modele în 
alcătuirea unor materiale 
ilustrative similare. Se 
cuvin remarcate soluții
le grafice ingenioase a- 
doptate, comparațiile con
vingătoare, ceea ce sporește 
forța sugestivă a acestor 
materiale. Se impun aten
ției planșele privitoare la 
dezvoltarea județului

Schimb de expe
riență metodică. In 
condițiile în care la dispo
ziția tuturor propagandiști
lor se află un bogat mate
rial documentar, un loc 
important în pregătirea 
acestora revine Îmbogățirii 
experienței metodice, a pri
ceperii de a folosi judicios 
materialele ilustrative, mij
loacele audiovizuale. Toc
mai în această perspectivă, 
cabinetul județean Alba 
pentru activitatea ideologi-

către propagandiști In ve
derea pregătirii temelor in
tre două dezbateri — con
sultații. răspunsuri la în
trebări, explicarea unor 
noțiuni economice, politice, 
filozofice — au fost urmate 
de vii discuții. în cadrul 
cărora s-au clarificat și alte 
aspecte cu caracter metodo
logic.

ite la sugestia propagan
diștilor si cursantilor — tac 
din documentarul editat la 
Galați un util instrument 
de lucru.

ce 
a- 
la

Expoziție de plan
șa La ultima instruire 
a propagandiștilor, cabine-

Noi materiale do* 
cumentare. La Galatl 
a apărut de curînd cel

NOTE 
INFORMAȚII 
REPORTAJE |
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ultimul deceniu, la prin
cipalii indicatori ai actua
lului plan cincinal, la 
obiectivele economice, so- 
cial-culturale și edilitar- 
gospodărești ce vor fi date 
în funcțiune în județ în 
acest an. Prin calcule su
gestive sint evidențiate di
recțiile în care trebuie să se 
acționeze în acest an pen
tru sporirea productivității 
muncii, creșterea valorii 
producției la 1000 lei fon
duri fixe, folosirea rațio
nală a materiilor prime și 
combustibilului. economi
sirea energiei electrice, ri
dicarea calității produselor.

Expoziția a constituit 
punctul de plecare al unor 
fructuoase acțiuni metodice 
în cadrul cărora au fost 
puse în relief cele mai po
trivite modalități de folosi
re a materialului ilustrativ 
la dezbaterile învățămîntUr 
lui de partid.

că și politico-educativă a 
organizat recent un amplu 
schimb de experiență meto
dologică. Punctul de porni
re l-au constituit cîteva 
referate prezentate de pro
pagandiști cu experiență ; 
în cadrul acestor referate 
s-au expus opinii privitoa
re la modalitățile cele mai 
potrivite de utilizare a dia- 
filmelor și diapozitivelor. 
De un real interes s-au bu
curat referatele în care au 
fost prezentate preocupă
rile unor propagandiști pen
tru cunoașterea de către 
cursanți a sarcinilor și 
obiectivelor prioritare ale 
activității de producție din 
propriile unități, pentru in
tegrarea celor mai recente 
documente de partid, a le
gilor tării în dezbaterile 
din învățămîntul de partid.

Aceste referate, precum . 
și cele referitoare la spri
jinul acordat cursanților de

de-al cincilea număr al 
„Documentarului pentru în- 
vățămintul politicorideolo- 
gic, predarea științelor so
ciale. propaganda prin con
ferințe. informarea politică", 
elaborat trimestrial de ca
binetul județean pentru ac
tivitatea ideologică și poli
tico-educativă. Fiecare nu
măr conține consulta
ții pe teme actuale ale 
muncii de propagandă, ru
brica „Dicționar", ample 
bibliografii în care sînt în
scrise cele mai recente sur
se documentare pentru te
mele învățămîntului de 
partid, prezentarea unor 
izvoare documentare — lu
crări. broșuri, pliante, seturi 
de planșe, diapozitive, dia- 
filme. consultații editate pe 
plan central, foi volante si 
pliante tipărite pe plan ju
dețean. Toate aceste rubrici 
— unele dintre ele alcătu-

DUMINICĂ, 4 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei9,20 Film serial pentru copii s Cărțile 

junglei. (Episodul 24).
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.15 De strajă patriei
13.15 Telex
13,20 Album duminical
16,00 Sri Lanka (documentar)
16.15 Stadion — magazin sportiv tn ima

gini • Baschet masculin. Steaua — 
Dinamo București (derbiul cam
pionatului național). Selecțiuni în
registrate -
• Bugbi : Anglia 
„Turneul celor 
mat primit de

17,45 Film serial i 
Episodul 5

de la Sala Floreasca 
Scoția în 

5 națiuni". (Rezu- 
la Londra)
Will Shakespeare.

(Urmare din pag. I)

18.35 Publicitate
18,40 Micul ecran pentru 

pil de pretutindeni, 
cîntece șl jocuri) 

19,00 Telejurnal
19.15 Reportaj TV ! „Profesiunea de 

om"
19.35 Invitație la cabană. (Emisiune mu- 

zical-dlstractlvă)
20.35 Film artistic : „Zbor 

(Premieră pe țară). Producție 
studiourilor americane

22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

cei mici : Co- 
(Emislune de

nereușit".a

PROGRAMUL S
9,10 Teleșcoală

10,00 Concert educativ
19,00 Telejurnal
19,15 Desene animate
19,35 Telerama—sport
20,05 Bijuterii muzicale
20,40 Documentar artistic t Piatră 

gheață (Peștera Scărișoara)
21,00 Clubul tineretului (reluare)

LUNI, 5 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

16,90 Telex
16,05 Emisiune în limba maghiară

11

Bogat program 
de excursii

Oficiile județene de turism 
din întreaga țară oferă un bogat 
și atractiv program de excursii. 
Iată cîteva dintre itinerare : 
Valea Prahovei, Oltenia de sub 
munte, Maramureșul și Țara 
Oașului, Porțile de Fier, Munții 
Banatului, Țara Hațegului, Mun
ții Apuseni, Valea Oltului, Nor
dul Moldovei, circuitul turistic 
al României. La cerere se orga
nizează deplasări și pe alte 
trasee.

înscrieri și informații supli
mentare — la agențiile și filia
lele oficiilor județene de turism.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

6 și 7 februarie- In țară : Vremea va fi 
în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapovlță și ninsoare in ju
mătatea de nord a țării, iar în cele
lalte regiuni va ploua local. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări în zona de munte, cu viteze de 
100 km/h. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 6 și plus 4 gra
de, local mal coborîte In nordul țării, 
iar maximele intre minus 2 și plus 8 
grade, tn București : Vreme in gene
ral umedă cu cerul temporar noros. Va 
ploua. Vint slab pină la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

buiau să se căsătorească în 
ziua de 5 martie. Ceremo
nia a avut loc printre rui
nele orașului prăbușit, în 
ziua de 9 martie. Este cea 
dintîi familie întemeiată 
după cutremur, cînd zirnni- 
cenii au luat seama că viața 
trebuie să meargă înainte 
și că numai de ei depinde 
intrarea într-un firesc al 
existentei clădit pe înteme
ieri — o căsătorie insem- 
nînd la fel de mult în 
acele zile ca și fundarea 
unui bloc. Soții Dumbravă 
sînt acum oameni la casa 
lor, cu rosturile lor, au 
adus pe lume un zimni- 
cean rotofei, care va înțe
lege tîrziu și din Istorisirile 
altora cît de exemplar este 
destinul orașului său pen
tru unitatea, dîrzenia. fră
țietatea și omenia româ
nească.

fabrica de... sifoane, cu 25 
de 
de 
rii.
pe 
pecte orice clădire, fie hală 
de producție, fie bloc de 
locuințe, fie obiectiv social- 
cultural. prevăd edificarea 
pe piloni ori pe pat de 
loess, astfel încit efortul 
principal rămîne ascuns 
ochiului neavizat: nu struc-

lucrători !). Nu-i ușor 
construit în lunca Dună- 
Parametrii antiseismici, 

care se cuvine să-i res-

7

6. TRĂINICIE
în lunca Dunării s-au 

clădit în stive primele tone 
de țevi sudate la uzina cea 
nouă din Zimnicea. Alături, 
fabrica textilă produce la 
parametri superiori celor 
de înaintea Iul 4 martie 
1977. Se ridică, pe piloni 
înfrățiți, viitoarea fabrică 
de zahăr. (O „repede ochi
re" asupra industriei zlm- 
nicene de altădată ne arată 
că cea mai importantă uni
tate de producție a orașului 
era. înainte de eliberare.

„în sprijinul acti
vității politico-ideo- 
logico" se intitulează 
documentarul editat de sec
ția propagandă a Comi
tetului județean Argeș al 
P.C.R. Acest material își 
propune să explice rela
ția între creșterea efi
cientei activității economice 
și ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al 
oamenilor muncii. Au fost 
alese pentru aceasta 16 
teme, care prezintă convin
gător, cu ajutorul unor cal
cule și a circa 60 de grafice 
și scheme, însemnătatea 
sporirii eficienței economi
ce, modalitățile' concrete 
prin care se poate acționa 
în vederea ridicării calită
ții produselor, utilizării su
perioare a resurselor mate
riale și energetice, folosirii 
intensive a capacităților de 
producție, reducerii cheltu
ielilor materiale. Sînt cu
prinse. în acest context, 
cifre elocvente privitoare la 
sporirea continuă a venitu
rilor populației, a cheltuie
lilor statului pentru acțiuni 
social-culturale. a bunuri
lor de consum puse la dis
poziția cetățenilor ; date 
semnificative relevă dez
voltarea învățămîntului. a 
culturii și științei, a asis
tentei medicale, a construc
țiilor de locuințe.

Grupai realizat de 
Silviu ACHIM

19,05 Efigii lirice
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal'
19,50 Panoramic
20.20 Roman-foileton : „Putere fără glo

rie". (Episodul 23)
21,10 Orizont tehnlco-ștUnțific
21,40 Interpret! al cîntecului popular
21,55 'Cadran mondial
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,09 Fotografii la minut. Emisiune dis

tractivă (reluare)
17.30 Cenaclul „Dlmitrie Bollntineanu" 

al tinerilor din comuna Bolintinul 
din Vale — județul Ilfov

10,10 Reportaj TV : „Calea Moșilor" — 
ieri — azi — mîine"

18.35 In alb șl negru
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
10,50 Film serial pentru copil 1 Sindbad 

marinarul
20.15 Seară de operă : „Boema- de

PUcdnl (partea I). 1
21.15 Un fapt văzut de aproape
21.35 Film serial : 

(Reluarea
„Mînultorll de bani", 

episodului 2)

COPIII
îmi place să cred că în 

privirea copiilor se poate 
desluși foarte limpede, de
plin și adevărat ..mersul" 
istoriei cutărei felii de 
pămînt ori de vreme. E-o 
transparență și-o puritate 
rară în pupilele purtători
lor de ghiozdane, care, fără 
a deține în profunzime da
tele unui peisaj social, știu

Accente urbanistice moderne la Sibiu

Echilibrul alimentar
în sezonul rece

OMUL Șl VIATA
RAȚIONALĂ

Iarna, organismul este supus unor 
eforturi fizice mai puțin intense de
cît în celelalte anotimpuri. Datorită 
îndeosebi scăderii temperaturii, unii 
oameni își modifică în mod deliberat 
regimul alimentar, începînd să con
sume produse mai consistente, mai 
bogate în calorii. Numeroase studii 
și observații clinice întreprinse pe a- 
ceastă temă pun în evidentă necesi
tatea asigurării unui echilibru ri
guros al alimentației și în perioada 
de iarnă. Amănunte în acest sens 
am solicitat tovarășului conf. dr. 
Constantin DUMITRESCU, de la In
stitutul medico- 
farmaceutic din 
București.

— în anotimpul 
rece, alimentația 
zilnică trebuie să 
satisfacă cerințele
obișnuite ale organismului și să aco
pere cheltuielile suplimentare ener
getice, de „termoreglare" (caloriile 
necesare menținerii constante a tem
peraturii corpului). Aceste cerințe 
sînt variabile în funcție de aspri
mea climei, de îmbrăcăminte și de 
particularitățile fiecărei persoane în 
ce privește propria termogeneză, a- 
dică de producerea și pierderea căl
durii de către organism. Cunoscîn- 
du-se că punctul de neutralitate ter
mică este, pentru om, de 19”—21” C, 
cerințele energetice ale corpului spo
resc proporțional cu scăderea tempe
raturii mediului înconjurător și scad 
pe măsură ce ea crește. Pentru fie
care 5° sub temperatura de 19°, tre
buie să compensăm prin creșterea 
numărului caloriilor, dar nu mal 
mult cu 3 la sută. Iarna deci, orga
nismului îi sînt necesare zilnic a- 
proximativ 300 calorii în plus, față 
de sezonul cald. în iernile aspre și 
în cazurile în care munca se desfă
șoară în aer liber, „suplimentul" zil
nic poate ajunge pînă la 600 calorii. 
Deci, In mod normal, unui adult îi 
sînt suficiente iarna 3 300 calorii zil
nic față de 3 000 calorii în celelalte

celeindustrial, unul dintre _ . 
mai moderne din România. 
Nu va ști — ori, poate, i se 
va spune — că fiecare din
tre volumele bibliotecii 
școlii a fost ridicat cu lo
pata, scuturat de moloz și 
așezat în raft cu infinită 
grijă, parcă pentru a de
monstra încă o dată că, 
oricît s-ar cutremura pă- 
mîntul, cărțile nu mor...

Liceul industrial din Zim-

De șapte ori Zimnicea
tura superioară Implică 
strădania maximă, ci par
tea nevăzută a construcției, 
cea durată pînă la „buza“ 
solului. Sonetele înfundă 
pilonii pină la „refuzul" 
straturilor adinei, de unde 
și pădurea inegală de 
stîlpi aidoma unei compo
ziții sculpturale moderne și 
expresive... intr-un cu to
tul alt plan decît acela 
care interesează construc
ția propriu-zisă. Este mo
tivul pentru care unele 
clădiri „ies" anevoie din 
pămint. Vor rămîne, după 
aceea, neclintite : ca un 
simbol al trăiniciel si dîr- 
zeniei urmașilor lui Manole, 
ei. care știu să așeze tot
deauna la temelii dragos
tea față de ceea ce-i al 
nostru, românesc.

a găsi constante si de
terminante semnificative. 
Țucur Laurențiu Cristian 
s-a născut în noaptea de 4 
martie 1977. Are, ca să pre
cizăm datele, exact vîrsta 
orașului nou. Deocamdată, 

.. refuză să-și scoată căciulită 
tricotată, fiindcă așa vrea 
el și nu-1 interesează deloc 
obiectivul aparatului de 
luat vederi. N-a avut vre
me să înțeleagă ce înseam
nă cortul și baraca ; price
perea intru mersul lumii a 
început s-o dezghioace în
tre pereții fermi ai unui 
apartament ridicat de cei 
„șapte meșteri mari“. Nu 
știe că reprezintă, la Zim
nicea. un simbol : copilul 
de-o virstă cu urbea. Peste 
cîțiva ani. îl vom afla, de
sigur, în clasele liceului

nlcea e, ca să-i spunem 
așa, o adevărată bijuterie. 
O construcție ușoară, suplă, 
care adăpostește clase lu
minoase, laboratoare, o sală 
de gimnastică și un atelier 
utilat exemplar. Elevii în
trețin un fel de „cronică" 
locală într-un caiet anume, 
unde o elevă nota. In mar
tie 1977 : „Școala în care 
am învățat să scriu și să 
citesc s-a prăbușit. îmi vine 
extrem de greu să particip 
Ia eliberarea locului de 
dărîmături. Știu însă că se 
va construi o școală nouă, 
și mai frumoasă"... La ora 
cînd aceste rînduri erau 
așternute in „cronica" șco
lii, adică imediat după cu
tremur. încă nu se preci
zase unde, cînd și cum se 
va ridica o școală nouă.

Totuși, eleva știuse. Intuise 
fără putință de îndoială, în 
numele grijii care se poar
tă in România tinerei ge
nerații, că unul dintre pri
mele acte de reconstrucție 
va fi acela al edificării 
lăcașului de învățămînt. Nu 
s-a înșelat ; iată, la Zim
nicea. elevii poartă halate 
albe și minulesc. în labora
torul de fizică, aparatura 
electrică pe care. în copi
lăria noastră, n-am știut-o 
nici „citi" și nici struni... 
Am mai admirat, la Zim
nicea, o expoziție de dese
ne ale elevilor. Se intitula 
„Orașul nostru în anul 
2000". Cine ar fi cutezat, in 
urmă cu doi ani, incursiuni 
mai mult ori mai puțin 
utopice în veacul XXI ? 
Atunci, întîia urgență o re
prezenta cazarea sinistrați- 
lor în corturi și barăci, 
înlăturarea ruinelor, elibe
rarea străzilor spre a des
chide drum mașinilor cu 
ajutoare. Acum, copiii unui 
oraș nou și modern visează 
la anul 2000...

Pentru călătorii ce vor 
vizita Zimnicea. iată un 
punct de interes și de re
per... sentimental : în mar
tie 1977, copiii au plantat 
lingă barăci și corturi, 
arbori și flori. Corturile și 
barăcile au dispărut. Prin
tre blocurile noului oraș, 
copăceii răsădiți atunci se 
pregătesc să înfrunzească 
și să înflorească iarăși. 
Sînt sănătoși, supli, tineri 
și au vîrsta orașului născut 
a doua oară...

sezoane. Evident, cînd deplasarea la 
și de la locul de muncă comportă un 
efort fizic minim, se face cu auto
turismul, iar activitatea se desfă
șoară în încăperi încălzite, suplimen
tele calorice trebuie să fie mai re
duse. 7

— Ce recomandați, ce conduită tre
buie să adoptăm in legătură 
plimentul caloric necesar in 
iernii 2

— Instinctiv sau nu, iarna 
consumul alimentar și odată 
ceasta apar — iar la multe persoane 
reapar — diferențele ponderale se

zoniere. în me
diul rural. în spe
cial. iarna inter
vin două aspec
te caracteristice : 
viata mai seden
tară asociată cu 

răgazul mai mare al gospodi
nelor pentru pregătirea hranei ; la 
rîndul ei, temperatura scăzută per
mite conservarea cărnii și slăninii, 
pe care oamenii le consumă abun
dent în acest anotimp. Se ajunge, 
astfel, la o situație paradoxală : nu
meroase persoane se supraalimen- 
tează tocmai în sezonul în care or
ganismul este supus celor mai reduse 
solicitări fizice. Urmarea este că a- 
ceste persoane cîștigă în greutate 
peste limitele biologice normale.

Suplimentul caloric necesar tn 
cursul iernii poate fi acoperit ușor 
printr-un consum puțin mai mare de 
paste făinoase, pîine, unt, carne, slă
nină (numai 50 grame slănină sau 
120 grame de șuncă asigură peste 
300 de calorii !). Problema esențială 
pentru sănătatea noastră este să nu 
apelăm la acest supliment caloric 
decît în cazurile strict necesare. Căci 
știința și practica medicală au do
vedit, iar numeroase persoane car» 
au ignorat principiile' alimentației ra
ționale pot confirma din proprie ex
periență : surplusul ponderal face
organismul mai vulnerabil la boli
cardiovasculare, obezitate, diabet etc. 
Se înțelege, cînd organismul este 
supus unui efort fizic intens sau cînd 
activitatea se desfășoară la tempera
tură scăzută, indicațiile privind su
plimentarea rației rămîn valabile, 
existînd toate condițiile pentru 
derea unor cantități sporite de 
mente, inclusiv de grăsimi.

— Ce concluzii ați desprins, 
practica dv. directă de clinician 
triționist, in legătură cu excesele 
apar mai ales iama in alimentație 2

— După mine, exces înseamnă 
chiar și un consum preferențial de 
carne grasă, de grăsimi animale. Sînt 
zone în țara noastră în care prisosul 
de carne este bine gospodărit ; se în
țelege că mult mai înțelept este o- 
mul care își păstrează și conservă 
carnea pentru a consuma din ea ju
dicios. indepărtînd consumul abuziv, 
persoanele în cauză evită îmbolnăvi
rile de duodenită, colecistită, colici 
biliare etc. Chiar și în timpul iernii 
trebuie să diversificăm alimentația, 
să consumăm carnea împreună cu 
legume și zarzavaturi, care sînt foar
te hrănitoare, bogate în vitamine, 
conțin săruri minerale.

— Ce criterii considerați că trebuie 
să fie cunoscute de om pentru a-și 
forma convingerea că respectă sau 
nu principiile de alimentație corectă, 
rațională 2

— Există două criterii, la fel de 
importante, pentru adulți, care îm
bracă aspecte cantitative și calitative. 
Primul se referă la păstrarea nemo
dificată a greutății corporale norma
le ori oscilarea acesteia în limite 
foarte apropiate (greutate normală 
înseamnă pentru taliile medii și mici 
atîtea kg cîți cm depășesc 1 m înăl
țime : la 1,62 m, de exemplu, greuta
tea va fi de 62 kg). Al doilea criteriu 
sau indicator al calității alimentației 
are în vedere păstrarea deplinei ca
pacități de efort fizic și intelectual 
pe parcursul zilei.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

cu su- 
timpul
crește 
cu a-

■

Un martor
nevăzut:

Procesul a durat cinci ani. Ca odinioară, 
intr-un trecut uitat, procesele marilor moș
teniri. Despre care se și spunea că un avo
cat ce „punea mina" pe o asemenea cauză, 
om se făcea pe viață. De data aceasta, 
masa succesorală n-a fost cine știe ce, dar 
nici de ignorat : un apartament ultracen
tral și mobilierul lui. Părțile însă... Părțile 
semănau, într-adevăr, cu personajele acelor 
dispute celebre și acerbe din „lumea bună" 
de altădată. De fapt, nu semănau, erau chiar 
ele. Venite în pretoriu, cu aer distant și 
ușor vetust, cu o ținută care adia a scrinuri 
vechi, cu siguranță încă păstrată în vocea 
obosită și rezonanțe cosmopolite în timbrul 
ei. Veneau să reînvie în ochii justiției în- 
tîmplări de pomină ale acelui trecut, pen
tru ca, odată cunoscute și recunoscute, să 
se poată deduce dreptatea asupra preten
țiilor de azi.

Scandalul a Început acum 40 de ani în 
lumea mare a unui vestit port dunărean. 
Domnișoara L., de numai 18 primăveri, se 
îndrăgostea de domnul G., de 39 de toamne. 
Dar nu diferența de virstă intriga, ci di
ferența de statut social și avere. Tînăra 
era fiică de moșier și angrosist, cuceritorul 
nu era „decît" avocat la primărie. Licen
țiat, intelectual, „dar atît". Lacrimi, crize,

istoria

amenințări, obișnuitul tacîm al unor ase
menea pățanii. Și soluția : găsirea unui 
mire corespunzător la o distanță de două 
sute de kilometri.

Căsătoria impusă a rezistat doar cîteva 
luni. îndrăgostiți! separați s-au regăsit în 
lumea îngăduitoare a Bucurescilor. Din cînd 
în cînd, soțul abandonat apărea în Capitală, 
își redobîndea consoarta, pentru scurtă 
vreme însă, deoarece, prin prigoană, amo
rul mai abitir se ațîța. In acea perioadă 
intervine cumpărarea cuibului dragostei, a- 
partamentul în dispută astăzi.

După întoarcerea din război a soțului re
pudiat de inimă s-a regularizat statutul 
acestei viitori sentimentale care dura de un 
deceniu : divorț și căsătoria cu alesul. în 
1972, acesta a răposat. în 1973 a început dis
puta moștenirii. Intre fosta iubită, devenită 
soție cu o întîrziere de zece ani, și rudele 
cuceritorului acestei fete bogate. Punctul 
cel mai disputat : cine a cumpărat în fapt 
acest apartament de pe Calea Victoriei ? 
Una din părți afirmă : cum e de imaginat 
că un simplu avocat al primăriei putea 
cumpăra un apartament, fără ajutor finan
ciar din partea mea, respectiv a tatălui 
meu, moșier și angrosist ?! Cealaltă parte 
combate : Nu era simplu avocat, era și 
membru în consiliile de administrație ale 
mai multor firme !

Nu are importanță cum s-a soluționat 
procesul. Ceea ce interesează este această 
involuntară, dar deosebit de elocventă 
mărturie de istorie : acum 40, 39, 38, 37 
sau acum 36 de ani era de neimaginat să 
cumperi un apartament, și încă pe Calea 
Victoriei, fără să fii moșier, angrosist sau

cel puțin membru tn cîteva consilii de ad
ministrație ale unor mari firme.

Povestea 
ciobanilor 
fermecați

Au fost odată, dar chiar ca niciodată, doi 
ciobani fermecați. De fapt, ei mai există și 
acum, dar nu mai sînt nici ciobani, nici 
fermecați, ci condamnați. Lereș loan se 
numea fermecatul șef, iar ajutorul lui — 
Danalachi Toader. Prima lor minune a fost 
să se lase de ciobănie și să se apuce de 
hoție. Nu hoție obișnuită, ci o hoție ca-n 
basme. Să fure o turmă.

Drept pentru care au părăsit cooperativa 
agricolă din județul Arad, la care își înde
plineau misiunea lor ancestrală, și au* în
ceput să facă pe detectivii prin împreju
rimile unei ferme mai retrase a C.A.P. 
Salonta. Veneau, intrau in vorbă cu unul 
și cu altul, culegeau date și plecau. Cînd 
dosarul negru a fost complet, „creierul", 
adică Lereș loan, l-a trimis pe locotenen
tul său să caute două camioane mari, de 
cîte 8 tone. D.T. s-a descurcat foarte bine, 
găsind imediat doi șoferi, unul de la I.T.A. 
Ilfov, altul de la I.T.A. București, amatori, 
dacă tot au venit pînă la Arad, să facă și 
cîte-o cursă clandestină.

— Pînă unde ?

— Pînă la Chișineu Criș șl-napoi.
Asta a fost a doua minune. Că ajungînd 

la Chișineu Criș; In faptul nopții, cei doi 
șoferi nu s-au mirat că nu se opresc și li 
se cere să meargă, mai departe, tot mai de
parte, mai încet, tot mai încet. Pînă unde, 
nu U s-a mai spus. încă puțin, fă la stingă, 
i-o pe-acolo, tot așa, zeci de kilometri prin 
întuneric, stop !

Ciobanii fermecați s-au pierdut în noapte. 
Două ore și jumătate au petrecut conducă
torii auto în frig așteptîndu-i. Nu se că
dea să pornească motoarele să se încăl
zească, ar fi tulburat liniștea cîmpului.

Era la începutul lui martie, nici natura 
nu se trezise, nici cei doi ciobani de la 
C.A.P. Salonta. altminteri gata oricînd să se 
lupte cu ursul pentru un cățel, nu numai 
pentru o oaie. Vizitatorii lor au făcut o gaură 
in acoperișul saivanului, altă gaură în perete 
și au început să-și încropească turma. 119 
mioare au ieșit prin spărtură, pierind, tipa- 
tipa. în noapte. Probabil că „creierul" a 
prevăzut și astuparea la loc a spărturii din 
perete, deoarece, a doua zi, nici nu s-a bă
gat de seamă dispariția companiei de mi
oare. Altă minune, desigur, dar pînă la ea 
sâ ne mai mirăm ce cuminți și înțelegă
toare au străbătut patrupedele cei patru 
kilometri pînă la mașini. Nici una nu s-a 
rătăcit in smoala nopții, pe nici una n-a 
apucat-o dorul de prietenele rămase în sai
van, nici una n-a comis vreun act de in
disciplină, deci, nici un „meee..." și nici un 
„bir oiță, birr" ! Vă spuneam, ciobanii fără 
fluier, fără caval, dar...

...Fermecați ! La Arad le-au tuns și au 
vîndut întreprinderii de preindustrializare

și achiziții lînă de 25 000 lei fără să se 
mire cineva cum de-au avut inimă să lase 
atitea oițe, din primele zile ale lunii mar
tie, dezbrăcate de haina lor naturală. Proas
păt frezate, animalele au pornit la drum 
spre Muntenia. Dar la Lipova s-a pro
dus emoționanta întilnire cu miliția. Dînd 

î cu ochii de oamenii ordinii, captivele au 
răsuflat ușurate.

...Și-am încălecat pe-o auto-șa și v-am 
spus și minunea cu I.T.A.

Din caietul 
grefierului

De ce se pot lua la harță unii oameni, 
ajungînd prin judecăți :

• „inculpata a afirmat că partea vătă
mată i-a furat două rațe";

• „mi-a pus piedică in timp ce jucam 
hora" ;

• „bunicul a bănuit că nepoții au umblat 
la butoiul cu boștină";
• „ședința asociației locatarilor a fost 

condusă de secretarul ședinței și nu de un 
prezidiu ; s-a înființat un post de toboga- 
nist care nu e prevăzut in statut".

(Motive invocate în dosarele nr. 
635/78 al Judecătoriei Odorheiu Secu
iesc ; 8 531 și 9 857 ale Judecătoriei
Pitești și 4 122 al Judecătoriei sectoru
lui 5).

Sergiu ANDON

ar-

care

A
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Partida de vînătoara organizată pentru șelii misiunilor 
diplomatice acreditați la București

Cronica zilei
în numele președintelui Republicii 

Socialiste-România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, simbâtă 3 februarie a fost 
organizată o partidă de vînătoare pen
tru șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București.

La vînătoare, care a avut loc in 
pădurile Albele și Ogarca de pe raza 
ocolului silvic Ghimpați, au parti
cipat tovarășii Iosif Banc, Gheorghe

Oprea și Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice și însărcinați cu afaceri 
ad-interim acreditați in țara noastră.

La terminarea partidei, în cadrul 
pitoresc al pădurii Ogarca, a avut loc 
o masă vînătorească, desfășurată în- 
tr-o atmosferă prietenească, cordială.

VEȘTI DIN ȚARĂ
10 500 tone cărbune 

peste pian. Minerii de 18 Iu- 
poaia — unitate fruntașă in bazinul 
carbonifer al văii Motrului — au 
extras in cursul lunii ianuarie 
10 500 tone lignit peste plan. La 
baza acestui succes se află buna 
organizare a muncii în galerii și în 
abataje, folosirea cu randament 
înalt a complexelor mecanizate. 
(Dumitru Prună).

Cea de-a 153-a navă 
maritimă construită la 
Galati. Ierii 0 n0U8 nava ~ de 
8 750 tdw — a fost lansată de co
lectivul de constructori navali gălă- 
țeni. Este cea de-a treia navă ce 
primește în acest an botezul apei 
aici. Ritmul lansărilor evidențiază 
hotărîrea navaliștilor de la Galați 
de a-și îndeplini ireproșabil sarci
nile pe 1979, an care marchează îm
plinirea a două decenii de la lan
sarea primei nave maritime con
struite în țară, cargoul „Galați" de 
4 500 tdw. (Dan Plăeșu).

Restaurarea unui repre
zentativ monument de ar
hitectură. Palatul Ghica Tel; 
unul dintre cele mai reprezenta
tive monumente arhitectonice bucu- 
reștene datind de la începutul 
secolului al XIX-lea, a fost inau
gurat ieri, în urma unor ample 
lucrări de restaurare. Lucrarea este 
opera unui grup de arhitecti. pic
tori, istorici și muncitori care au 
reconstituit și pus în valoare toate 
elementele de artă ale clădirii și 
incintei sale — frescele executate 
de pictorul italian Giacometti, de- 
corațiuni, mobilier de epocă etc.

Situat în apropierea lacului și 
zonei de agrement Plumbuita, a- 
meiiajat in vecinătatea noului an
samblu de locuințe Colenlina—Bu
levardul Lacul Tei, edificiul va 
intra in circuitul turistic, găzduind 
în cele opt saloane unul dintre cele 
mai moderne restaurante bucu- 
reștene. (Dumitru Tircob).

Apartamente pentru con
structori Personalul muncitor 
de la întreprinderea de construcții

hidraulice Constanța — unitate care 
realizează mari obiective de in
vestiții pe platforma petrochimică 
Năvodari, pe șantierul Canalului 
Dunărea—Marea Neagră, în portu
rile Constanta Sud—Agigea și Man
galia — va beneficia în 1979 de 1 023 
apartamente, de patru ori mai mul
te decit în anul trecut, precum și 
de trei cămine pentru nefamiliști. 
(George Mihăescu).

Noi complexe comer
ciale. Oradea se află In con
strucție magazinul universal „Cri- 
șul“ și noul complex comercial de 
pe strada Republicii, unități de 
mare capacitate. Se lucrează intens 
și la reamenajarea unor magazine 
din zona centrală. Numeroase uni
tăți comerciale, însumînd peste 
40 000 de metri pătrați, urmează să 
se deschidă la parterul noilor 
blocuri în diferite localități bihore- 
ne. (Alexandru Peti).

Se dezvoltă rețeaua sa
nitară. iudetul Bacău se con
struiesc numeroase unităti sanita
re. La Podu Turcului, viitor cen
tru urban, se ridică un spital cu 
policlinică, iar în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej se înalță un spital 
cu 250 de paturi. La Bacău, în noile 
cartiere de locuințe Cornișa Bis
triței, Miron . Costin și Republicii 
vor fi date in folosință, in acest 
an, patru dispensare. Alte 11 dis
pensare vor fi construite în comu
nele Stănișești, Berzunți, Corbasca, 
Valea Seacă, Parava și în stațiunea 
balneoclimaterică Slănic-Moldova. 
(Gh. Baltă).

Universități cultural- 
științifice la orașe și sate, 
în acest an, 20 000 de oameni ai 
muncii din județul Suceava frec
ventează cursurile celor 98 de uni
versități cultural-știintifice existen
te în orașe și sate. Cursantii își îm
bogățesc cunoștințele despre uni
vers, noile descoperiri în domeniul 
astronomiei, fizicii, chimiei, biolo
giei. istoriei, medicinii etc. Totoda
tă, în mediul rural sînt audiate cu 
deosebit interes teme privind agro
tehnica și zootehnia. (Gh. Parascan).

Sîmbătă a sosit în Capitală dele
gația de activiști ai Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă 
de Victor Vasilievici Gordeev, adjunct 
al șefului Direcției generale de tu
rism international de pe lingă Con
siliul de Miniștri a! R.S.F.S.R.. care, 
la invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S.. va participa la manifes
tările organizate in tara noastră cu 
prilejul celei de-a 31-a aniversări a 
semnării primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din
tre România si Uniunea Sovietică.

La aeroport, delegația a fost salu
tată de Petru Despot, membru al Bi
roului Consiliului general A.R.L.U.S., 
de activiști A.R.L.U.S.

Au fost de fată membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

*
Simbătă, tovarășul Petre Blajovici, 

ministru secretar de stat, șeful De
partamentului industrializării produ
selor agricole, a primit delegația Mi
nisterului Colectării. Conservării și 
Prelucrării Cerealelor din R.S.S. Mol-

dovenească. condusă de V. V. Krivoi, 
adjunct al ministrului, care a făcut o 
vizită în tara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate as
pecte ale preocupărilor în domeniul 
conservării si industrializării cereale
lor. îndeosebi a porumbului, precum 
si în producția de nutrețuri combi
nate.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat unităti de morărit 
Si panificație, precum si fabrici de 
nutrețuri combinate din Capitală și 
din județele Constanta si Prahova.

★
în sala „Kalinderu" din Capitală s-a 

deschis, sîmbătă la amiază, o expo
ziție de fotografii turistice realizate 
de Halii Tuncer, artist fotograf din 
Turcia, care ne vizitează tara. 
60 de imagini alb-negru expuse 
zintă monumente istorice si de 
portrete, costume populare șl
aspecte din viața poporului turc.

(Agerpres)

Cele 
pre- 
artă.
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Handbaliștii de la
- în semifinalele

Aseară, la Baia Mare. în meci retur 
pentru sferturile de finală ale com
petiției masculine de handbal „Cupa 
cupelor", echipa H.C. Minaur Baia 
Mare a învins cu scorul de 24—19 
(10—9), formația T.V. Hiittenberg 
din R. F. Germania. învingători și 
in primul joc (23—22). handbaliștii 
români s-au calificat in semifinalele 
Întrecerii,

Minaur Baia Mare 
„Cupei cupelor"
de 17—14 (7—7) și s-au calificat pen
tru semifinale datorită unui golave
raj superior. în primul joc, Ț.S.K.A. 
ciștigase cu 22—20.

c i ne ma
• Front In spatele frontului î 
PATRIA — 9: 14; 18.
• Poliția este învinsă : SCALA — 
9: u; 13; 15; 17; 19; 21, LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
20,45, FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Drumuri în cumpănă : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20. GLORIA — 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15,
• Matineu pentru copii : GLORIA
— 9.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL
— 8,30; 11; 14,30; 17,30; 20.15, GRI-
VITA — 8,43; 11,30; 14,30; 17,30;
20.15.
• Orașul-fantomă : ARTA — 9: 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Vlad Țepeș : VICTORIA — 9.30;
12,30: 15,30; 19. EXCELSIOR — 9; 
12; 16; 19; FLAMURA — 9; 12;
16; 19.
• Conspirația tăcerii : CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
EFORIE — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18,15: 20,30.
• Detectiv particular : BUCU
REȘTI — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, FEROVIAR — 9: 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15, MODERN — 9; 
11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Dialog peste ani ■— 18; 20, Pi
nocchio — 9.15; 11; 12,45; 14.30; 16 : 
DOINA.
• Poveste de dragoste și onoare :
BUCEGI — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18; 20.15.
• Cascadorii : BUZEȘTI — țM5; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, LIRA — 9; 
11,15: 13,30; 15,30; 18; 20.
• Matineu pentru copii : BU
ZEȘTI — 9.
• Butler boxerul — 9.45: 11,45, 
Samson — 18.30, Jurnalul unei ca
meriste — 20.30 : CINEMATECA.
• Ecaterina Teodoroiu : DACIA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15, 
PACEA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18; 20.
• Aurul lui Mackenna : FEREN
TARI — 12; 15; 17,15; 19.30, AURO
RA — 9,30; 12.15; 17,30; 20.
• Matineu pentru copii î FEREN
TARI — 9,
• Revanșa — 11.15: 13,30: 15,45: 18: 
20, Matineu pentru copii — 9 : 
TIMPURI NOI.
O Compania a 7-a sub clar de 
lună : MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9: 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20,15.
• Avocata : DRUMUL SĂRII — 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Cele patru nunți ale lui Mari- 
sol : COTROCENI — 9; 11.15: 13.30; 
15.45; 18: 20,15, VOLGA — 9: 11.15; 
13.30; 15.45; 18: 20,15.
• Totul pentru fotbal î CIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15: 15.30; 17.45; 
20. M.UNCA — 9: 11.15; 13,30; 13,45: 
18; 20.15.
• Acțiunea „Arsenal" — 11; 13: 
15; 17,30; 20. Matineu pentru co
pii — 9 : FLOREASCA.
• Din nou împreună : VIITORUL
— 9: 11: 13.15; 15.30; 17.45: 20.
• Cînd alături este un bărbat î
MIORIȚA — 9; 11: 13.15; 15.30;
17.45; 20.
• înainte de tăcere : POPULAR
— 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18: 20,15.

• E timpul să trăim... e timpul să 
iubim î COSMOS — 9; 11,16; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Agentul liniștit — 11,15; 13,30; 
13,45; 10; 20.16. Matineu pentru co
pii — 9 : FLACĂRA'.
• Te oblig să trăiești ? PRO
GRESUL — 9; 11,15; 13.30; 16 î
18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 10, Alexandru Lăpușneanu —
15, Generoasa fundație — 19,30,
(sala Atelier) : Aventură în banal
— 10,30, Elegie — 15,30, Fata din 
Andros — 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii din licee. Di
rijor : Aurel Niculescu. Solist : 
Marin Cazacu — 11, (sala mică a 
Palatului) : Recital de pian : VA
LENTIN PROCZYNSKI (Argenti
na) — 20.
• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11, Bărbierul din Sevilla
— 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 10,30, Poveste din car
tierul de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10,30. Răcea
la — 19, (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I — 10, Tineri căsătoriți 
caută cameră 15, Interviu —
19.30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 10.30, Țara lumii — 15, 
Cititorul de contor — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 10,30, Cinema — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Mița în sac —• 10, 
Micul infern — 15, Familia Tot —
19.30, (sala* Studio) : Conversa
ția... — 10,30, Audiență la consul
— 15,30, Ultima cursă — 20.
• Teatrul Giulești (sala Giu-
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10. Comedie fără titlu — 19,30,
(sala Majestic) : Goana — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec -- 11, Cel 
care primește palme — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 11, Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 10, Scene din viața unui 
bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10,30, Trei grăsani
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10; 12.
• Circul București : Bravo cir
cul ! — 10; 16; 19,30.
a Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul în patru colțuri — 19.30.
A Ansamblul de estradă al Ar
matei București ; „Inimi de pri
măvară" — 19.30.

★
a avut loc meciul retur 
dintre echipele S.C.

La Rostock 
de handbal 
Empor Rostock și Ț.S.K.A. Moscova 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni"; Gazde
le au terminat învingătoare cu scorul

DERBIUL DE BASCHET 
DINAMO — STEAUA

Ieri. în sala Floreasca. în derbiul 
campionatului national masculin de 
baschet, echipa Dinamo a întrecut 
cu scorul de 77—68 formația Steaua. 
Cele două echipe se întiinesc din 
nou astăzi dimineață in aceeași sală, 
programul începînd la ora 8,30 cu 
meciul URBIS — C.S.U. Galati.

În cîteva
• Astăzi la Focșani. în cadrul tur

neului de baraj pentru promovarea în 
prima categorie a campionatului 
european de tenis pe teren acoperit, 
selecționata României va intîlni for
mația U.R.S.S. Meciul va începe la 
ora 16.
• Duminică 11 februarie se vor 

desfășura la Vatra Dornei. în cadrul 
„Daciadei", finalele pe tară ale com
petiției de schi (probe 
alpine) pentru „Cupa U.G.S.R.". La 
această 
aproape 150 de sportivi 
reprezentind 
sportive sindicale din toate județele 
și municipiul București.
• Probele disputate în prima zi a 

campionatelor republicane de tir pe 
teren acoperit la arme eu aer com
primat, ce se desfășoară la poligo
nul Dinamo din Capitală, au revenit 
următorilor sportivi: pușcă bărbat) — 
Romulus Niculescu (Steaua) 381 
puncte; pușcă femei — Mariana Feo- 
dot (Dinamo) 381 p; pistol bărbați — 
Laurențiu Pop (Dinamo) 379 p; pistol 
femei — Anișoara Matei (Dinamo) 
377 p.
• în sala din Parcul sportiv „23 Au- 

’ gust" '-..idm -.Capitală ,..a început. - i,«u;i 
concursul atletic pentru Cupa clubu
lui atletic ’ universitar. Iată .cele mai- 
bune rezultate înregistrate: săritura, 
în lungime femei — Gina Panait 
6,42 m; 60 m plat bărbați — Claudiu 
Sușelescu 6” 5/10; 60 m plat 
— Mihaela Dumitrescu 8” 4/10; 
salt — Adrian Ghioroaie 15.89

Concursul continuă astăzi, 
ora 9,30.

• Partidele din sferturile de
ale turneului internațional de 
de la Richmond (Virginia) s-au în
cheiat eu următoarele rezultate : 
John McEnroe (S.U.A.) — Ilie Năs- 
tase (România) 6—3. 3—6. 6—3 ;
Arthur Ashe (S.U.A.) — Brian Got
tfried (S.U.A.) 2—6, 6—3, 6—3 : Bjorn 
Borg (Suedia) — Pat Dupre (S.U.A.) 
6—1, 6—2 ; Guillermo Vilas (Argen
tina) — Tim Wilkinson (S.U.A.) 6—2. 
6—2. în semifinale: McEnroe — Borg. 
Ashe — Vilas.
• Cuplul sovietic Natalia Liniciuk 

-- Ghenadi Karponosov a terminat 
Învingător în proba de dansuri din 
cadrul campionatelor europene de 
patinaj artistic de la Zagreb.
• La Londra, intr-un meci contînd 

pentru „Turneul celor cinci națiuni".

de fond și
competiție vor participa 

și sportive 
asociațiile și cluburile

sicii
(Urmare din pag. I)

femei 
triplu 
m.
de la
finală 
tenis

noastem tainele umanității morale și 
ale vieții, descoperim virtuti pe care 
altfel le-am fi ignorat. Clasicii oferă 
mai ales scriitorilor modele de urmat.

De obicei, clasicii sînt oameni care 
au trăit divers marile evenimente ale 
timpului, aduc în orice caz o măr
turie despre epoca lor, o meditație 
asupra istoriei 
mult decit din 
Natural, citim 
zontul nostru.
este perspectiva spre viitor a clasi
cului si clasicul vede totdeauna înain
te. Eminescu se intorcea la 1 400 pen
tru că-1 nemulțumea prezentul și ori
cine vede că 1 400 era utopia sa. pro
iectarea trecutului văzut mai bun in
tr-un viitor ideal. Altfel, ar trebui să 
învinuim pe Eminescu de concepții 
retrograde, anacronice, să luăm o me
taforă drept, adevăr istoric, ceea ce la 
un poet e de neingădult. Exemplul 
trecutului e fertil. In fond. Eminescu 
se referea la domnia lui Alexandru, 
căruia, probabil, nu degeaba posteri
tatea i-a dat supranumele de cel Bun. 
Nu poți fi scriitor mare și filozof rău, 
patriot în versuri si nepatriot ca ce
tățean. Dar arta are căile ei proprii 
de manifestare și reclamă din partea 
interpretului mijloace de interpretare 
adecvate.

din care Învățăm mai 
orice relatare istorică, 
întotdeauna de ia ori- 
căcl prezentul nostru

Cu privire la vizita în U.R.S.S. a ministrului afacerilor externe

rînduri
la rugbi. echipele Angliei și Scoției 
au terminat nedecis : 7—7. după ce 
englezii au condus cu 7—4 la pauză, 
în aceeași competiție, la Cardiff, se
lecționata Tării Galilor a învins cu 
24—21 (12—9) formația Irlandei.

• Campionatele europene de atle
tism pe teren acoperit se vor dispu
ta în zilele de 24 si 25 februarie la 
Viena.

La invitația guvernului sovietic, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică, în perioada 29 ia
nuarie — 2 februarie 1979.

în timpul vizitei în U.R.S.S., Ște
fan Andrei a fost primit de A. N. Ko- 
sîghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și A. A. Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., au avut convorbiri in cursul 
cărora au fost examinate probleme 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale 
româno-sovietice, precum și proble
me internaționale actuale de interes 
comun.

în cadrul convorbirilor a fost con
firmată hotărîrea ambelor părți de a 
extinde și adînci relațiile româno- 
sovietice în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii in conformitate cu 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală. A fost subliniată 
marea însemnătate a înțelegerilor la 
care s-a ajuns la intîlnirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și L.I. Brejnev, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
cum și a Declarației comune româ
no-sovietice, semnată în timpul vizi
tei tovarășului L.I. Brejnev in Româ
nia fn noiembrie 1976.

în cursul examinării problemelor 
internaționale, părțile au subliniat 
importanta deosebită a Declarației 
de la Moscova a statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care con
ține un program amplu de măsuri 
concrete privind adîncirea procesu
lui destinderii internaționale, înceta
rea cursei înarmărilor și dezarmarea, 
întărirea păcii, securității și dezvol
tarea colaborării în Europa și in 
lumea întreagă. Ele au reafirmat ho- 
tărirea României și Uniunii Sovie
tice de a acționa împreună cu ce
lelalte state participante la Tratatul 
de la Varșovia, precum și cu toate

țările iubitoare de pace, eu forțele 
democratice și progresiste pentru 
transpunerea in viată a obiectivelor 
formulate tn declarație.

Părțile au acordat o atenție deose
bită problemelor dezarmării. S-a re
marcat că hotărîrile sesiunilor 
N.A.T.O. de la Washington și Bru
xelles privind sporirea potențialului 
militar, îndreptate spre crearea su
periorității asupra țărilor socialiste și 
a altor țări, constituie un obstacol se
rios in calea încetării cursei înarmă
rilor și a dezarmării. Ele condamnă 
politica de intensificare a cursei 
înarmărilor, promovată de cercurile 
agresive imperialiste și se pronunță 
pentru realizarea cît mai rapidă a 
unei cotituri hotărîtoare în negocie
rile privind încetarea cursei înarmă
rilor și dezarmarea.

Părțile consideră importantă si ne
cesară efectuarea de consultări îm
preună cu celelalte țări participante 
la Tratatul de la Varșovia în proble
mele consolidării destinderii, încetă
rii cursei înarmărilor și trecerii la 
măsuri reale de dezarmare, pentru 
întărirea păcii și securității popoare
lor.

Părțile își declară năzuința de ’ a 
face tot ceea ce depinde de ele pen
tru succesul lucrărilor Comitetului 
de dezarmare, astfel îneît acestea să 
contribuie la rezolvarea cît mai grab
nică a problemelor principale ale 
dezarmării, îndeosebi ale dezarmării 
nucleare.

A fost, de asemenea, subliniată 
importanța încheierii cit mai curind 
a negocierilor în curs între U.R.S.S. 
și S.U.A. privind limitarea armelor 
strategice ofensive, ceea ce cores
punde intereselor întăririi destinde- 
rii, menținerii păcii și securității ge
nerale.

în cursul examinării problemelor 
europene, părțile s-au pronunțat 
pentru îndeplinirea neabătută de către 
toti si în întregime a înțelegerilor 
de la Helsinki, pentru respectarea 
strictă a tuturor principiilor și pre
vederilor Actului final. Ele acțio
nează pentru ca reuniunea, care va 
avea loc la Madrid, a .reprezentanți
lor statelor participante la Conferin
ța general-europeană să fie construc
tivă, să contribuie la consolidarea 
păcii și securității în Europa, la în
tărirea încrederii între state, la dez
voltarea colaborării între popoarele 
europene în domeniile economic, co
mercial. tehnieo-stiințific și în alte 
domenii, la obținerea de progrese in

domeniul dezangajării militare și al 
dezarmării.

Părțile se pronunță pentru încheie
rea cit mai curind a unui acord la 
negocierile de la Viena privind re
ducerea forțelor armate și armamen
telor in Europa centrală, pe baza 
principiului nediminuării securității 
părților, ceea ce ar avea o semnifi
cație deosebită pentru îmbunătățirea 
situației in Europa. întărirea Încre
derii între state, consolidarea cursu
lui destinderii și dezvoltarea cola
borării pe continent. în acest sens a 
fost exprimată speranța că propune
rile țărilor socialiste din 8 iunie 1978 
vor fi examinate intr-un spirit con
structiv.

Părțile lșl exprimă solidaritatea cu 
popoarele care luptă împotriva im
perialismului. neocolonialismului, 
discriminării rasiale si apartheidului, 
pentru libertate și independentă, 
pentru respectarea strictă a dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotări 
soarta fără nici un amestec din afa
ră. Ele sprijină eforturile statelor în 
curs de dezvoltare îndreptate spre 
lichidarea subdezvoltării, asigurarea 
dreptului de a dispune în mod suve
ran de bogățiile lor naționale șl ac
celerarea dezvoltării economice, spre 
reorganizarea relațiilor economice 
internaționale pe baze echitabile si 
de egalitate în drepturi, spre instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

In cursul convorbirilor au fost exa
minate. de asemenea, și alte proble
me internaționale.

Părțile s-au pronunțat pentru e- 
fectuarea Si in viitor de consultări 
la diferite niveluri. în probleme de 
interes reciproc.

Convorbirile care au avut loc în 
timpul vizitei și care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de lu
cru. au fost utile, servesc dezvoltării 
în continuare a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică.

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
a transmis lui A.A. Gromlko. mem
bru al Biroului Politic al C.C, al 

. P.C.U.S., ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., invitația Guvernului Re
publicii Socialiste România de a face 
o vizită oficială in România. Invita
ția a fosț acceptată cu satisfacție. 
Data vizitei va fi convenită pe cana
le diplomatice.

al cauzei socialismului și păcii

• EXISTĂ CIVILIZAȚII 
EXTRATERESTRE ? Acad A' 
natoli Aleksandrov, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
a declarat că „actualul stadiu de 
dezvoltare a științei nu permite 
să se facă afirmații certe dacă 
există sau nu civilizații in afara 
Pămîntului". „Universul este 
mare. în el există suficiente 
stele cu sisteme planetare. Este 
foarte posibil ca pe unele din 
ele să existe condiții naturale 
apropiate de cele terestre sau 
favorabile dezvoltării Vieții. Dar 
toate acestea nu sint decît pro
babilități. Nu putem spune nici 
„da", nici „nu". Deocamdată nu 
există confirmări de natură 
științifică în sensul că undeva

în afara Terrel ar exista o civi
lizație, deși semnalele radio 
care ajung pe Pămînt se află în 
permanentă sub observație. Tot 
ce primim și înregistrăm are, 
deocamdată, o explicație natu
rală și nu putem lega aceste 
fenomene, de existenta unei ci
vilizații extraterestre", conchide 
academicianul sovietic.

• PERFORMANȚE E- 
DITORIALE. In Franța, ca 
și în alte țări, suscită un deose
bit interes reeditarea în facsimil 
a unor, vechi lucrări beletristi
ce, asa cum au apărut ele în e- 
ditia inițială. Operațiunea nu se 
reduce la simpla fotografiere a 
paginilor respective, ci este mult

mai complicată, mergind de la 
respectarea riguroasă a forma
tului original, plnă la folosirea 
acelorași materiale (hîrtie, le
gături in piele etc.), ceea ce 
presupune o minuțioasă muncă 
de reconstituire, în aceste con
diții reeditările constituind ade
vărate lucrări de artă. De o 
deosebită popularitate se bucură 
reeditarea operei lui Jules Ver
ne. așa cum a apărut ea în ves
tita editură Hetzel. Din cele 80 
de volume ale ediției inițiale a 
„Călătoriilor extraordinare" au 
apărut pînă în prezent 42, fie
care purtind ca marcă „distinc
tivă" coperta îmbrăcată în pînză 
roșie pe care titlul este scris cu 
litere de aur. O altă reușită e- 
ditoriaiă o constituie reeditarea

Se împlinesc astăzi 31 de ani de 
la încheierea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România si Uniunea So
vietică. document de mare însemnă
tate. care a jalonat, de-a lungul unei 
Întregi perioade istorice; procesul larg 
și cuprinzător al dezvoltării raportu
rilor de conlucrare multilaterală din
tre cele două țări, in interesul con-' 
structiei socialiste Si comuniste, al 
cauzei păcii și 
nale.

Prietenia cu 
avînd adinei 
secolelor, a fost 
de la început, pe 
muniștilor 
trăsătură 
că întregii ____ _ .____
lui nostru. Înfruntînd cu abnegație 
condițiile vitrege ale ilegalității și 
prigoanei regimului burghezo-moșie- 
resc, partidul nostru a militat ferm 
și neabătut pentru statornicirea unor 
relații de bună vecinătate cu primul 
stat al muncitorilor și țăranilor. Ri- 
dieîndu-se cu vigoare Împotriva pri
mejdiei fascismului, a planurilor a- 
gresive ale Germaniei naziste și a- 
poi împotrivă războiului antisovietic 
declanșat de hitleriști. P.C.R. a mi
litat cu hotărire pentru unirea for
țelor progresiste, democratice și pa
triotice în vederea răsturnării guver
nului fascist și ieșirii României din 
acest război monstruos, a organizat 
insurecția victorioasă de la 23 August, 
care a deschis o etapă nouă in isto
ria României, și angajarea întregu
lui potențial al tării in 
antihitlerist. Sîngele vărsat pe cîm- 
purile 
tii de 
vietici 
frăția 
prietenia și solidaritatea dintre po
poarele celor două țări.

Prin instaurarea puterii populare în 
România, prietenia și alianța cu U- 
niunea Sovietică au fost ridicate la 
rangul de politică de stat, devenind 
o orientare fundamentală a politicii 
externe a tării noastre, care și-a gă
sit consacrare, pe plan politico-juri- 
dic. tn tratatul încheiat la 4 februa
rie 1948. Potențate de comunitatea de 
orînduire. de ideologie și de teluri, 
relațiile dintre România și U.R.S.S. 
au cunoscut, de atunci, o Intensifi
care continuă in diferitele domenii 
ale vieții economico-sociale. contri
buind la înaintarea celor două 
pe drumul făuririi noii orinduiri.

Animat de profunde sentimente 
ternationaliste, poporul român a

. mărit și urmărește cu caldă simpa
tie ampla activitate constructivă des
fășurată de popoarele sovietice, sub 
conducerea P.C.U.S., dă o înaltă a- 
preciere importantelor lor realizări pe 
calea construirii comunismului. Vas
tul potențial industrial — care rea
lizează o cincime din producția mon
dială — înaltul nivel al forțelor de

cooperării internațio-

popoarele sovietice, 
tradiții in decursul 

înscrisă. chiar 
stindardul co- 

români, constituind o 
esențială caracteristi- 

dezvoltări a partidu-

productie. succesele de seamă obți
nute in ramuri de vjrf ale științei și 
tehnicii, cultura Înfloritoare conferă 
Uniunii Sovietice atributele unui 
mare și puternic stat socialist, care 
aduce p contribuție de cea mai mare 
însemnătate la creșterea forței si in
fluenței socialismului în lume.

La rîndul său, poporul român, sub 
conducerea P.C.R., a transformat 
România, prin eforturile sale con
structive, dintr-o țară predominant 
agrară. într-o tară caracterizată prin- 
tr-o puternică dezvoltare industrială 
si o agricultură în plin avînt, asigură 
dezvoltarea in ritmuri constant înalte 
a economiei naționale, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei si tehni
cii, creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, ridicarea 
patriei noastre pe noi trepte de 
progres material și spiritual.

Congresului al XI-lea si ale Confe
rinței Naționale, in numeroase alte 
documente de partid si de stat. Ară- 
tînd recent că în promovarea acestei 
politici pornim atît de la bogatele 
tradiții. istorice, cît și de la faptul că 
România și Uniunea Sovietică sint 
țări socialiste veeine, 
NICOLAE CEAUSESCU 
„Colaborarea multilaterală, relațiile 
de prietenie și bună vecinătate cu 
Uniunea Sovietică vor constitui și in 
viitor o preocupare deosebită a Parti
dului Comunist Român, a Republicii 
Socialiste România", în aceeași ordi
ne de idei, tovarășul L. I. BREJNEV 
arăta : „Bucurîndu-ne sincer de co
laborarea popoarelor noastre astăzi, 
sintem ferm hotărîti să muncim mai 
departe pentru ca prietenia sovieto- 
română să se întărească și să înflo
rească".

tinuă a unor forme noi. mo
derne de conlucrare, de Înaltă e- 
ficientă, cum sînt cooperarea și spe
cializarea în producție în ramuri ho- 
tărîtoare ale industriei și progresului 
tehnic. Cu rezultate rodnice se dez- 
yoltă conlucrarea pe tărim tehnico- 
Stiințific. colaborarea pe tărîmul cul-

războiul
de bătălie in numele libertă- 
ostașii români și ostășii so- 
a pecetluit pentru totdeauna 
de arme româno-sovietică,

țări

tn-
ur-

31 de ani de la încheierea primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România și U. R. S. S.

Realizările celor două popoare in 
construcția socialismului și comunis
mului au oferit noi si puternice 
temelii celui de-al doilea Tratat 
româno-sovietic, încheiat in 1970, 
care, adincind si dezvoltînd. potrivit 
noilor condiții, prevederile primului 
tratat, a marcat o etapă mai înaltă 
in intensificarea raporturilor de co
laborare dintre partidele, statele si 
popoarele noastre. împreună cu De
clarația sovieto-română, semnată în 
1976 la București, aceste documente 
au creat cadrul propice întăririi con
tinue a conlucrării dintre România si 
U.R.S.S., pe cele mai diverse tărî- 
muri — politic, economic, tehnico- 
stiintific. cultural, ca și în alte sfere 
de activitate.

Bilanțul bogat al legăturilor ro
mâno—sovietice evidențiază, cu pu
tere. forța constructivă a noilor prin
cipii de relații interstatale — prin
cipiile marxism-leninismului, ale ega
lității în drepturi, independentei si 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, solidarității și întrajutorării 
tovărășești — care, consfințite în 
aceste documente, constituie temelia 
trainică, de nezdruncinat, a colaboră
rii noastre multilaterale actuale si in 
perspectivă.

însemnătatea deosebită oe care 
România o acordă. în cadrul politicii 
sale generale de amplificare a 
raporturilor cu toate țările socialiste, 
dezvoltării continue a prieteniei și 
colaborării cu Uniunea Sovietică își 
găsește o puternică reafirmare In 
Programul partidului. în documentele

Un rol esențial în dezvoltarea prie
teniei si colaborării româno—sovietice 
revine legăturilor tovărășești stator
nicite între P.C.R. si P.C.U.S. în 
acest cadru, întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Leonid Ilici Brejnev s-au dove
dit de o însemnătate hotărîtoa- 
re în impulsionarea ansamblului a- 
cestor relații, deschizindu-le noi ori
zonturi. potrivit cerințelor funda
mentale ale construcției socialiste și 
comuniste.

Importanța deosebită a acestei 
contribuții este din nou pusă în e- 
vidență în Comunicatul cu privire la 
recenta vizită in U.R.S.S. a ministru
lui afacerilor externe al României. 
Evoctnd, eu prilejul aniversării de 
astăzi, dezvoltarea relațiilor româno- 
sovietiee, comuniștii, poporul român 
iau cunoștință cu satisfacție de 
faptul că și cu prilejul acestei vizite 
a fost reafirmată „hotărîrea ambelor 
părți de a extinde și adinei relațiile 
româno-sovietice tn domeniile politic, 
economic, tehnico-științific. cultural 
și în alte domenii, tn conformitate cu 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală".

In acest context general, o mare 
însemnătate prezintă 
pe plan economic, 
puternice temelii
luției ascendente a acestor 
porturi. Așa cum este știut, para
lel cu creșterea, an de an, a volumu
lui schimbului de mărfuri — Uniunea 
Sovietică fiind principalul par
tener comercial al țării noastre — are 
loc un proces de extindere con-

operelor complete ale lui Mo- 
liăre, după ediția în nouă volu
me din 1734. precum și o reedi
tare a unei ediții din 1873 a o- 
perelor lui Rabelais, cu gravuri 
de Gustav Dore.

• LEGI Șl LEGI... Co
tidianul vest-german „Siid- 
deutscha Zeitung" prezintă citi
torilor un șir de năstrușnice pre
vederi ale legislației unor state 
americane — prevederi a căror 
origine este obscură, dar care 
în Virtutea inerției rămîn și azi 
în vigoare, deși, ce-i drept, nu 
prea se ține seamă de ele. Ast

fel, in localitatea Fitchburg (sta
tul Massachusetts) este interzis 
frizerilor să poarte un pieptene 
după ureche : la New York, 
bărbile pe care le poartă de 
sărbători tradiționalii Moși Ge- 
rilă trebuie să fie confecționa
te dintr-un material ignifug : in 
districtul Columbia este interzis 
pescuitul... călare; în Idaho, a- 
chizitionarea găinilor după apu
sul soarelui nu se poate face 
decît cu aprobarea... șerifului ; 
la Cicero (statul Illinois) se in
terzice sforăitul pe străzi du
minica, iar la Southbridge este 
interzis să se citească ziare și 
cărți pe stradă după ora 20 ; la

tovarășul Științific, colaborarea pe tărîmul cul- 
sublinia : tarii, artei, îrivătăfritntului, se inten

sifică schimburile de experiență pe 
linie de partid și de stat, a organiza
țiilor de masă și obștești, ca și în 
cele mai diferite alte domenii ale 
construcției socialiste și comuniste, 
se dezvoltă consultările la diferite 
niveluri.

Totodată, România și U.R.S.S. cola
borează pe arena internațională, își 
aduc contribuția la întărirea forțelor 
antiimperialiste. la consolidarea cau
zei generale a păcii. înțelegerii si co
laborării.

în acest sens. comunicatul pri
vind vizita ministrului român al a- 
facerilor externe subliniază impor
tanta deosebită a Declarației de la 
Moscova a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a programu
lui prevăzind adîncirea procesului 
destinderii internaționale. încetarea 
cursei înarmărilor și dezarmarea. în
tărirea păcii, securității și dezvolta
rea colaborării în Europa și în lume. 
Condamnînd politica de intensificare 
a cursei înarmărilor, convorbirile ro- 
mâno-sovietice au pus în evidentă 
necesitatea realizării unei cotituri 
hotărîtoare în negocierile de dezar
mare, a trecerii -la măsuri reale în 
această direcție, au exprimat hotă- 
rirea de a contribui la reușita lucră
rilor Comitetului de dezarmare de 
la Geneva ; totodată, ca state 
semnatare ale acordurilor de la Hel
sinki. România și Uniunea Sovietică, 
așa cum se arată și in comunicatul 
amintit, se pronunță pentru respec
tarea strictă a principiilor și preve
derilor acestor documente, actionînd 
pentru ca viitoarea reuniune de la 
Madrid să aibă un caracter construc
tiv. să contribuie la consolidarea pă
cii și securității tn Europa, să ducă 
la dezvoltarea colaborării intereuro- 
pene pe diferite planuri, la întărirea 
încrederii. Ia progrese pe calea 
dezangajării militare și dezarmării pe 
continent, fără de care desigur că 
nu se poate vorbi de o securitate 
autentică.

Reafirmîndu-și satisfacția pentru 
această evoluție rodnică, adresînd 
popoarelor sovietice, cu prilejul ani
versării de astăzi, felicitări, însoțite 
de urarea de a dbbîndi noi și noi vic
torii in înflorirea continuă a patriei 
lor, comuniștii, poporul român își 
exprimă din nou convingerea că re
lațiile multilaterale româno-sovietice 
vor cunoaște o dezvoltare continuă 
și în viitor. în interesul reciproc, al 
păcii, progresului și socialismului.

colaborarea 
care asigură 

materiale evo- 
ra-

Owensburg, statul Kentucky, 
femeile măritate nu-și pot cum
păra o pălărie nouă decît dacă 
au autorizația prealabilă a so
ților lor; in fine, la Glendale 
(statul California), filmele de 
groază nu pot rula decît in zile
le de luni, marii și miercuri.

• COPII DISTINȘI 
PENTRU FAPTE DE VI
TEJIE. La Delhi a avut loc tra
diționala ceremonie a inminării 
premiilor destinate copiilor cate 
s-au distins prin fapte de vite
jie în cursul anului 1978. Cel mai 
tînăr dintre premiant! a fost Ra
jendra Rohindas, în vîrstă de 
4 ani, care și-a salvat frățiorul, 
mai mic decît el. căzut intr-un

bazin cu apă. Alti 15 copii au 
primit, de asemenea, premii.

• MOTIVUL: ȘOMA
JUL INTELECTUALILOR, 
în R.F. Germania continuă să 
scadă numărul tinerilor doritori 
să urmeze cursurile învătămîn- 
tului superior — anunță ziarul 
„Die Zeit". Numărul absolven
ților școlilor medii care au can
didat In 1978 la examenele de 
admitere in facultăți a scăzut 
cu aproape 20 la sută, fată de 
anul 1971. O anchetă Întreprin
să in rindurile tinerilor arată că 
scăderea numărului de candi
dați pentru învătămîntul supe
rior se datorește faptului că ab
solvenții facultăților isi găsesc

Al. CAMPEANU

tot mai greu un serviciu In spe
cialitatea pentru care s-au pre
gătit.

• PAPAGALUL DE
TECTIV. Pentru prima oară 
în istoria investigației poliție
nești. la Copenhaga un papagal 
a conlucrat cu anchetatorii pen
tru... propria sa salvare. Furat 
dintr-un magazin, împreună <u 
alti colegi înaripați, papaga
lul a fost găsit de polițiști pe 
una din străzile capitalei da
neze. El a „comunicat" acestora 
adresa magazinului din care a 
fost furat și numele stăpînulqt 
său. Din păcate, el n-a reușit si 
comunice și numele și adresa 
hoților.
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Soidaritate deplină cu lupta de eliberare 
a popoarelor din Africa australă 

Documente adoptate Ia reuniunea de la Maputo 
a Biroului de coordonare a mișcării de nealiniere

MAPUTO 3 (Agerpres). — In ca
pitala Mozambicului s-a încheiat 
reuniunea Biroului de coordonare a 
mișcării de nealiniere, consacrată 
examinării actualului stadiu al luptei 
de eliberare din teritoriile africane 
aflate încă sub dominație străină, 
precum si modalităților de intensifi
care a sprijinului acordat popoarelor 
continentului ce luptă pentru recu
noașterea drepturilor lor legitime la 
independentă și autonomie. împotriva 
rasismului, apartheidului si colonia
lismului.

Documentele finale ale reuniunii 
exprimă, ca si luările de cuvînt ale 
participanților, solidaritatea deplină 
a statelor nealiniate, a forțelor pro
gresiste din întreaga lume cu lupta 
de eliberare a popoarelor din Africa 
australă, in vederea deplinei decolo
nizări a continentului.

Situația din sudul Africii, regiune 
unde continuă să se mențină la con
ducere regimuri rasiste minoritare, 
afectează nu numai popoarele Zim
babwe. namibian si azanian. se arată 
in declarația finală. Ea constituie în 
același timp o amenințare serioasă 
pentru pacea si securitatea întregii 
lumi. Este dreptul popoarelor din cele 
trei țări să-și intensifice lupta pen
tru înfăptuirea aspirațiilor lor legiti
me la autodeterminare și indepen
dentă deplină, pentru a fi stăpine 
ale propriilor lor destine.

în același timp, declarația sublinia
ză rolul negativ al forțelor imperia

liste si colonialiste, care sprijină re
gimurile minoritare din sudul Africii, 
atrăgînd atenția asupra responsabi
lității majore ce revine. în acest con
text. unor state occidentale pentru 
sprijinul lor. deschis sau camuflat, 
acordat forțelor rasiste,

Analizînd. pe capitole, situația din 
Zimbabwe, Namibia și Azania, de
clarația scoate în evidentă caracterul 
nociv al acțiunilor inițiate de regimu
rile de la Pretoria si Salisbury, care 
doresc să creeze iluzia unor ..regle
mentări" interne, ce sint însă departe 
de a contribui la solutionarea reală 
a problemelor din zonele respective, 
în conformitate cu interesele po
poarelor Zimbabwe, namibian și aza
nian. Biroul de coordonare recoman
dă ca Frontul Patriotic Zimbabwe să 
fie admis. în calitate de reprezentant 
al poporului Zimbabwe, ca membru 
cu drepturi depline al mișcării de 
nealiniere.

Biroul de coordonare a lansat un 
apel către toate statele nealiniate 
pentru a-și intensifica ajutorul mul
tilateral acordat luptei de eliberare 
din sudul Africii.

în încheiere este subliniat rolul 
Important pe care mișcarea de neali
niere este chemată să-l dețină în ca
drul procesului de decolonizare, ca o 
acțiune inseparabilă a luptei de eli
berare a popoarelor pentru salvgar
darea independentei, suveranității și 
integrității lor teritoriale.

Evoluția situației din Iran
• Premierul Bakhtiar se pronunță pentru crearea unui guvern 
de unitate națională • Aiatolahul Khomeiny a desemnat un 

„Consiliu revoluționar islamic"
TEHERAN 3 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă organi
zate la Teheran, aiatolahul Khomeiny, 
liderul opoziției șiite din Iran, a 
anunțat că a desemnat un Consiliu 
revoluționar islamic. Cerînd ca actua
lul guvern condus de Shahpur Bakh
tiar să demisioneze, Khomeiny a de
clarat că în curînd Consiliul revo
luționar islamic va numi un guvern 
provizoriu. Noul guvern — a spus 
Khomeiny — va organiza im refe
rendum pentru proclamarea republi
cii islamice.

Aiatolahul a declarat că dorește să 
soluționeze problemele existente prin 
mijloace neviolente, dar că. în cazul 
în care guvernul nu va demisiona,, 
va fi proclamată lupta deschisă. El 
a arătat că vor fi stabilite contacte 
cu armata, pentru ca aceasta să se 
alăture mișcării sale si să-și retragă 
sprijinul aoordat guvernului.

Liderul opoziției șiite a spus că re- 
zidentilor străini li se va permite să 
rămînă în Iran și să-și desfășoare

munca lor liber. în afară de cazul în 
care se dovedește că ei acționează 
împotriva intereselor guvernului re
voluționar.

Primul ministru al Iranului, Shahpur 
Bakhtiar, a declarat, intr-un interviu 
acordat ziarului francez ..Le Matin", 
că nu va permite aiatolahului Kho
meiny să formeze un guvern provizo
riu în Iran. Premierul iranian a afir
mat că a dat ordin armatei să nu 
tragă asupra manifestantilor. dar a 
avertizat că „dacă demonstranții vor 
fi înarmați. împotriva lor se va des
chide focul, iar răspunderea pentru o 
asemenea situație va reveni lui 
Khomeiny".

Primul ministru iranian a reafirmat 
faptul că acceptă crearea unui guvern 
de unitate națională din care să facă 
parte si reprezentanți ai opoziției re
ligioase, declarînd, în acest sens, că 
„ușile rămîn deschise pentru nego
cieri cu opoziția".

Agravarea șomajului în țari occidentale
S.U.A. — Rata șomajului s-a cifrat 

în S.U.A., luna trecută, la 5,8 la sută 
din totalul forței de muncă — a in
format Departamentul american al 
Muncii. Astfel, din totalul forței de 
muncă — 102,2 milioane — se aflau 
în căutarea unui post 5,9 milioane 
persoane.

R.F.G. — în luna ianuarie a acestui 
an, șomajul în R.F. Germania a 
crescut vertiginos, afectînd 1 171 400 
persoane. După cum a anunțat, vi
neri. președintele Oficiului federal al 
muncii. Josef Stingi, rata șomajului 
în R.F.G. este in prezent de 5,1 la 
sută, față de 4,4 la sută in decembrie 
1978.

Care este prima impresie des
pre Ciudad de Mexico ? Dacă so
sești în capitala Mexicului cu avio
nul, noaptea, impresia dominantă 
de sus, din văzduh, este aceea a 
unei misterioase și întunecate ga
laxii, străpunsă de îndepărtatele 
pulsații luminoase ale marilor „a- 
venidas".

Care este prima impresie ziua, 
după ce ai străbătut, pentru prima 
oară, o parte din metropola mexi
cană ? Aceea a unui oraș modern, 
cu înțeleaptă sistematizare urbanis
tică și arhitectonică, în care domi
nă oțelul, sticla și betonul. ele
mente de bază ale construcțiilor 
moderne, reunite însă aici într-o 
sinteză originală, pe un platou cu 
peste 2 000 de metri altitudine fată 
de nivelul mării. Acesta este chipul 
orașului, „â la minut". Dar Ciudad 
de Mexico are o personalitate pro
prie,\ specifică. cu trăsături șl re
sorturi inefabile, pe care un in
stantaneu nu le-ar putea cîtuși de 
puțin surprinde. Sînt resorturi puse 
în lumină de pasiunea și priceperea 
arhitecților și urbaniștilor în a face 
ca marea metropolă să asimileze, 
în fizionomia ei modernă, „trăsă
turi ereditare" ale neamurilor care, 
de-a lungul vremii, au ridicat pe 
pămîntul mexican citadele măies-’ 
tre și opere de artă de o inegala
bilă complexitate și frumusețe. Re
zultatul ? O uimitoare simbioză în
tre liniile îndrăznețe și totuși de o 
excepțională rigoare ale piramide
lor din Uxmal, Palenque sau Teo
tihuacan și fantezia debordantă a 
unor edificii din ultimele decenii 
ale acestui secol. De o fascinantă 
frumusețe sînt frescele murale — 
ale unui Siqueiros sau Diego Ri
vera — care evocă, într-un neegalat 
limbaj artistic, filoanele creației po
porului din vremuri de demult pînă 
azi. „Cetatea universitară" — con
struită anume în vecinătatea a 12 
vulcani „ațipiți" — se încadrează, 
ca și alte construcții din diferite 
cartiere ale orașului, în acea tonică 
armonie a orizontului cu verticalul, 
spre care năzuia Le Corbusier : 
„urbea contopită cu natura ce-o 
adăpostește să fie un joc savant, co
rect si magnific al volumelor sub 
lumină".

Firește, urbanistica nu se reduce 
numai la grija pentru realizarea u- 
nei desăvirșite osmoze a reperelor 
trecutului cu tendințele ultramo
derne în impozantele edificii ofi
ciale, cartea de vizită cea mai re
prezentativă a oricărei metropole.

Dezvoltarea colaborării economice 
româno - britanice

LONDRA 3 (Agerpres). — Vineri, 
la Londra s-au încheiat lucrările ce
lei de-a VI-a sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale româno-britanice 
de colaborare economică și coopera
re industrială și tehnologică. în ca
drul lucrărilor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și con
structivă. cele două delegații au sub
liniat influenta deosebit de pozitivă 
a vizitei de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Marea Brita- 
nie. în iunie 1978. asupra dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperării 
pe multiple planuri. Astfel, au fost 
stabilite noi măsuri în vederea dez
voltării cooperării industriale și a 
schimburilor economice româno-bri
tanice. în lumina programului con
venit in cadrul dialogului la nivel 
înalt, îndeosebi în domeniile indus
triei electrotehnice șl electronice, 
aeronauticii, mineritului, mașinilor- 
unelte și instalațiilor, agriculturii.

De asemenea, cele două delegații 
au purtat convorbiri privind modul 
de conlucrare pentru realizarea de 
obiective economice în terțe țări și au 
convenit să încurajeze întreprinderi
le românești și firmele britanice in 
realizarea unor asemenea obiective, 
în care scop ambele părți au făcut 
propuneri. Delegațiile celor două părți 
au apreciat activitatea pozitivă des
fășurată în domeniul științei și teh
nologiei.

în încheierea sesiunii, președinții 
celor două părți în comisia mixtă, 
Gheorghe Petrescu, ministru secretai' 
de stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, și W. M. Knigh
ton. subsecretar de stat la Departa
mentul comerțului, au semnat un 
protocol.

La lucrările sesiunii comisiei mix
te a luat parte ambasadorul Româ
niei la Londra, Pretor Popa.

ITALIA

Giulio Andreotti, însărcinat cu formarea noului cabinet
ROMA 3 (Agerpres). — Președin

tele Italiei, Alessandro Pertini, l-a 
însărcinat sîmbătă pe premierul de- 
misionar Giulio Andreotti să formeze 
un nou guvern.

După o convorbire de 40 minute 
cu președintele republicii, Giulio 
Andreotti a acceptat cu rezervă 
această sarcină și a cerut o perioadă 
de timp de reflecție, înainte de a 
începe, marți seara sau miercuri, 
consultările cu liderii partidelor po-

litice în vederea constituirii noului 
cabinet.

Observatorii din Roma apreciază 
că Andreotti are o misiune dificilă 
în încercarea de a reconcilia părțile. 
După cum se știe, P.C.I. a ieșit din 
majoritatea parlamentară și solicită 
acum intrarea în guvern alături de 
toate forțele democratice. Or. o ase
menea perspectivă a fost, deocamdată, 
exclusă de către Partidul Democrat- 
Creștin.

ORIENTUL 
MIJLOCIU
• Situația negocierilor in 
problema încheierii tratatului 
de pace egipteano-israelian
• Declarațiile președintelui

Anwar El Sadat
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter și secre
tarul de stat Cyrus Vance examinea
ză următorii pași pentru realizarea 
tratatului de pace egipteano-israelian 
— a anunțat purtătorul de cuvint al 
Departamentului de Stat, Hodding 
Carter. El a adăugat că ambasadorul 
itinerant al președintelui S.U.A. pen
tru problemele Orientului Mijlociu. 
Alfred Atherton, a prezentat șefului 
statului și secretarului de stat un ra
port asupra recentei sale misiuni la 
Cairo și Tel Aviv, care a urmărit 
apropierea punctelor de vedere din
tre Egipt și Israel în problema înche
ierii tratatului de pace. „Ne aflăm, 
în prezent. în etapa finală a negocie
rilor privind tratatul de pace dintre 
Egipt și Israel, a declarat Hodding 
Carter. Menținem contacte cu ambele 
guverne prin canalele diplomatice".

CAIRO 3 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută presei, președintele 
Anwar El Sadat a anunțat că Repu
blica Arabă Egipt a acceptat să vindă 
Israelului petrol din Sinai la prețul 
pieței internaționale. El a adăugat că 
după adoptarea acestei decizii nu mai 
există probleme intre Egipt și Israel 
în legătură cu petrolul din Sinai.

Pe de altă parte, șeful statului 
egiptean a menționat că intenționea
ză să aibă consultări cu președintele 
S U.A., Jimmy Carter, referitoare la 
această chestiune.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE SOCIALISTE SRI LANKA

f YCplpMtpi Snip

Domnului JUNIUS RICHARD JAYAWARDENE
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka, 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate poporului prieten al Republicii Democratice 
Socialiste Sri Lanka.

îmi exprim deplina încredere că relațiile de prietenie și cooperare stator
nicite între țările noastre, precum și buna lor conlucrare pe tărimul vieții 
internaționale se vor dezvolta și întări in viitor, spre binele ambelor noastre 
popoare, în interesul păcii și colaborării intre toate națiunile, al edificării 
unei noi ordini economice in lume.

nicolae ceaușescu
Președintele

Republicii Socialiste România

agențiile de presă transmit:
Grecia și țările balcanice, 

într-un interviu acordat ziarului 
„Athens Daily Post", ministrul afa
cerilor externe al Greciei. Gheorghios 
Rallis. a subliniat că țara sa are toate 
motivele să fie satisfăcută de actua
lul stadiu al relațiilor bilaterale cu 
țările balcanice. Guvernul grec, a 
adăugat ministrul, a stabilit o atmos
feră de încredere deplină și de res
pect reciproc cu fiecare tară balcani
că. Am făcut dovada că deosebirile 
de sistem politic, economic și social 
nu afectează dezvoltarea cooperării 
pașnice între state — a subliniat 
Gheorghios Rallis.

In perspectiva Conferin
ței mondiale de cooperare 
în domeniul informațiilor, 
la Havana s-au deschis lucrările re
uniunii expertilor Comitetului de 
cooperare în domeniul radioului și 
televiziunii al țărilor nealiniate. Par- 
ticipanții au evidențiat necesitatea 
realizării și consolidării unității de 
acțiune a statelor nealiniate in lupta 
pentru edificarea unei noi ordini in
formaționale în lume.

Consfătuirea Comisiei 
economice și sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Paci
fic și-a încheiat lucrările la Bang

kok. Au fost dezbătute probleme le
gate de elaborarea strategiei dezvol
tării industriei în țările din regiune 
pe o perioadă de zece ani. Documen
tul final subliniază, între altele, im
portanța sectorului de stat și a pla
nificării în creșterea economică.

La Tirana, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Socialiste Albania, 
Mehmet Shehu, l-a primit pe amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Tirana, Aldea Militaru, într-o vizi
tă protocolară. în cadrul convorbirii 
au fost discutate unele probleme ale 
dezvoltării pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Albania, dintre po
poarele român și albanez.

Candidați la viitoarele 
alegeri prezidențiale din 
S.U.A. George Bush, fost director 
al Agenției Centrale de Informații 
(C.I.A.). și-a anunțat candidatura Ia 
învestitura Partidului Republican in 
vederea alegerilor prezidențiale din 
1980. Printre personalitățile politice 
republicane care s-au lansat oficial 
în cursa prezidențială mai figurează 
fostul guvernator al statului Texas. 
John Connally, și Phil Crane, mem
bru al Camerei Reprezentanților.

La Vientiane a avut loc 8e_ 
siunea comună a Adunării Populare 
Supreme și a Guvernului R.D.P. Laos. 
După cuvîntul de deschidere rostit de 
Sufanuvong. președintele R.D.P. Laos, 
primul ministru Kaysone Phomviha- 
ne a prezentat un raport cu privire 
la situația economică pe anul trecut 
și sarcinile pe 1979.
X

Crimele de război — im
prescriptibile. Adunarea Consi
liului Europei occidentale. întrunită 
în sesiune la Strasbourg, a adoptat 
un document cerînd stipularea im
prescriptibilității crimelor de război 
și crimelor împotriva umanității în 
legislația țărilor membre.

Noi acțiuni teroriste în 
Italia. în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, în șase localități italiene 
s-au înregistrat acțiuni teroriste, sol
date cu însemnate pagube materiale, 
fără a se înregistra însă victime. 
Una din țintele atacurilor teroriste 
a fost sediul din Alassio al Partidu
lui Comunist Italian, care a fost grav 
avariat. Printre alte obiective ale 
teroriștilor au figurat două sedii ale 
Partidului Democrat-Creștin din Mi
lano și Catanzaro, precum și birou
rile politiei din Sesto San Giovanni 
și Bagni di Tivoli.

Astăzi, poporul din Sri Lanka 
sărbătorește ziua sa națională, 
marcînd cucerirea independentei 
tării, la 4 februarie 1948. Constitu
ția din 1972, prin care șe proclama 
republica, avea să restituie, totoda
tă, tării vechiul ei nume, Sri Lanka 
— ca încă o expresie a voinței po
porului acestei țări insulare din 
Oceanul Indian de a șterge urmele 
dominației coloniale de patru seco
le și de a urma o cale de dezvol
tare liberă și independentă.

Președintele tării, Junius R. Jaya- 
wardene. sublinia la instalarea sa 
în funcție, in urmă cu un an. că 
Sri Lanka este angajată în transpu
nerea in viață a unui amplu pro
gram național de dezvoltare. Ex
tinderea suprafețelor agricole, cre
area de noi locuri de muncă, spo
rirea eficientei sectoarelor produc
tive. îmbunătățirea asistenței so
ciale — sint citeva din domeniile 
cărora guvernul de la Colombo le 
acordă prioritate. în ultimii ani 
s-au pus bazele unei industrii me
talurgice, precum și ale unei industrii 
constructoare de mașini și mijloace 
de transport. Mare, producătoare 
de cauciuc natural (care furnizează 
trei pătrimi din veniturile prove
nite din export), Sri Lanka și-a 
dezvoltat o industrie proprie de 
prelucrare a acestei materii prime, 
ca de pildă fabrica de cauciuc și 
anvelope de la Kelany. Neavînd 
combustibili naturali în. cantitate 
suficientă. Sri Lanka s-a orientat 
spre valorificarea potențialului său 
hidroenergetic. Prin darea în folo
sință. anul acesta, a două noi hi
drocentrale (Rendenigale și Mora- 
gahakande), peste 50 la sută din 
populația tării va beneficia de a- 
vantajele electricității. Se studiază, 
de asemenea, posibilitatea amena
jării, în următorii 5—6 ani. a bazi
nelor fluviilor Mahaweli, Janga, 
Maduru Oya ; prin realizarea aces
tui grandios proiect se va asigura, 
totodată, irigarea unei suprafețe de 
495 000 hectare teren agricol. Circa

jumătate din populația tării este 
angajată în agricultură, sector eco
nomic de bază ce a înregistrat un 
important progres în urma refor
mei agrare din 1972. și a naționali
zării, in 1975. a plantațiilor de ceai, 
hevea, cocotieri. administrate cu a- 
jutorul capitalului străin.

Pe plan internațional. Sri Lanka, 
țară în curs de dezvoltare, se ma
nifestă activ ca membră a „Grupu
lui celor 77“ și a mișcării de neali
niere. Ca o recunoaștere a acestei 
poziții active. Colombo, capitala 
tării, a fost în ultimul timp gazda 
unor reuniuni de larg răsunet, in
tre care intilnirea la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, din 1976, precum 
și recenta reuniune ministerială a 
țărilor asiatice din „Grupul celor 
77“ — reuniuni Ia care ,4-au adoptat /’ 
un șir de hotăriri importante, țr. 
conformitate cu cerințele institiii- 
rii unei noi ordini economice și 
*■ .litice internaționale, bazate pe 
justiție și echitate.

Eforturile poporului srilankez 
pentru dezvoltarea patriei sale și 
consolidarea independentei națio
nale sint urmărite cu simpatie de 
poporul nostru. Relațiile de priete
nie și colaborare dintre România 
si Sri Lanka au cunoscut o continuă 
dezvoltare. Semnificative în acest 
sens sînt acțiunile de cooperare ini
țiate în domeniile economic, tehni- 
co-știinfific, comercial. România a 
participat, astfel, cu tehnicieni și 
asistentă tehnică la construirea 
complexului de prelucrare a lem
nului de la Avissawella ; de ase
menea, a fost construită cu asisten
ță tehnică românească prima linie 
de asamblat camioane din Srl 
Lanka. Schimburile de vizite la di
ferite niveluri, acordurile existente 
între cele două țări reliefează do
rința de a adinei și diversifica a- 
ceastă colaborare. în interesul re
ciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

M. S.

Plan de combatere a poluării Mediteranei

MEXICO
în oglinda timpului

Ritmul demografic galopant ridică 
in fata urbanisticii mexicane sfidări 
continue. Intr-adevăr, statisticile 
O.N.U. plasează capitala Mexicului 
în fruntea orașelor lumii în ce pri
vește numărul populației : nu mai 
puțin de 8 628 024 locuitori, și aproa
pe 12 milioane împreună cu subur
biile, potrivit datelor existente în 
1977. Sporul natural, unul din cele 
mai ridicate din lume, și emigrarea 
populației din mediul rural au fă
cut ca această cifră să sporească 
continuu. Laolaltă cu zonele subur
bane, Ciudad de Mexico a început 
anul 1979 cu 14 milioane de locui
tori și îl va sfîrși cu încă 730 000 în 
plus. Zonele cele mai populate sint

• Primul „megalopolis" al 
viitorului • Reîntoarcerea 
„Șarpelui cu pene" • Pira
midele noi de pe latitudinea 

dezvoltării

cartierele centrale Cuauthemoc și 
Gustavo Madero, fiecare cu o popu
lație de cîte 1 900 000 de locuitori, a- 
dică cît o capitală Cu dimensiuni 
care depășesc media. Dacă actua
lele tendințe vor continua — și nu 
se întrevede perspectiva ca acest 
lucru să nu se întimple — Ciudad 
de Mexico va avea, în anul 2000, 32 
de milioane locuitori, devansind cu 
mult toate celelalte metropole ale 
lumii ! Se înțelege ce formidabile 
probleme ridică acest imens aflux 
uman, de la crearea spațiului de lo
cuit și descongestionarea traficului 
neînchipuit de dens și pînă la apro
vizionarea cu apă potabilă și furni
zarea alimentelor în cantități de-a 
dreptul pantagruelice pentru tot a- 
cest uriaș furnicar. Sint, desigur, 
probleme care țin nu numai de ur
banistică, ci de însăși concepția ge
nerală a dezvoltării, Mexicul fiind, 
sub acest raport, unul din creuzete
le unde se plămădește o expe
riență socială vastă, presărată cu 
numeroase obstacole și greutăți, dar 
care evidențiază. în același timp, 
voința de a găsi căi originale pentru 
a le depăși.

„La noi — ne spunea un reputat 
savant mexican — tradiția nu este 
doar o amintire, un reflex al orgo
liului legitim în evocarea trecutului; 
e, totodată, un imbold pentru o con
tinuă autodepășire, aspirație ca

racteristică mexicanilor din toate 
timpurile. Progresul Mexicului con
temporan poate fi înțeles cu ade
vărat numai dacă descoperi o tră
sătură dintotdeauna a mexicanilor
— îndrăzneala creației. Dacă vrei 
să vezi Mexicul, priveste-l in o- 
glinda timpului". Cuvinte ce iși gă
sesc acoperire în realitățiile Me
xicului de azi. împlinirea prin 
muncă, prin creație materială și 
spirituală care să reziste veacurilor, 
constituie laitmotive ale moștenirii 
lăsate de olmeci, mayași, tolteci si 
azteci, strămoși ai mexicanilor. In 
folclorul și în creațiile artistice ale 
vechilor neamuri de pe pămîntul 
mexican, rodul muncii omului, 
opera miinilor și minții sale erau 
apreciate ca o „înțelegere", ca o 
„conlucrare" dintre el și natură. O 
asemenea conlucrare a dus — după 
sute și, poate, chiar mii de ani de 
„domesticire" a unei graminee săl
batice — la crearea porumbului.

Scrutarea, iscodirea și interpreta
rea potențialului inepuizabil al na
turii a stimulat — cu finalizări 
strălucite — setea de cunoaștere. 
Arheologul Palacios scrie că vatra 
mexicană a fost „un formidabil la
borator științific si tehnic". Maya- 
șii au deschis drumuri și zări noi 
pentru științele matematicii și pen
tru astronomie. în epoca cuceririi 
Mexicului de către spanioli, tezau
rul cunoștințelor astronomice ale 
localnicilor era mult mai bogat de- 
cit cel al „conquistadorilor". Maya- 
șii aveau un sistem propriu de cal
cul; ei au descoperit și folosit cifra 
„0“ cu multe secole înainte de a fi 
cunoscută în Asia. Pe baza cunoș
tințelor de matematici și de astro
nomie, mayașii au elaborat un ca
lendar de o extraordinară precizie
— cu infime diferențe fată de cel 
mai modern calendar electronic — 
depășind cu mult ceea ce se reali
zase, la vremea respectivă, în „lu
mea veche".

Cunoștințele științifice au fost pe 
larg utilizate în ridicarea fabuloa
selor piramide, martore eterne ale 
strălucirii vechilor civilizații mexi
cane. Lîngă Ciudad de Mexico, 
complexul de monumente de la 
Teotihuacan, dominate de două 
stranii piramide cu trepte, purtînd 
numele Soarelui și al Lunii, simbo
lizează „urcușul spre desăvirsire". 
Drum greu, sinuos, care își găsește 
astăzi multiple alte ipostaze. în a- 
propierea piramidelor de la Teoti
huacan, omul modern a ridicat o 
altă „piramidă" — din sticlă, oțel 
și beton. Acest monument al vre-

Pe una din arterele centrale ale metropolei mexicane

murilor moderne consemnează des
coperirea unei comori tot atît de 
prețioase ca și cele ale vechilor 
mayași sau azteci. Arătîndu-ne un 
lingou — mostră a comorii de lin
gă piramide — una din gazdele 
noastre ne-a introdus și în tainele 
unei hărți cu fel de fel de legende, 
care ilustrau întregul complex de 
lucrări necesare pentru descoperi
rea și valorificarea acestui tezaur. 
Nu, nu era din aur. Lingoul era 
din otel. Oțel mexican de la marele 
combinat siderurgic „Lazaro Car
denas — Las Truchas". Harta indi
ca zăcămintele de minereu de fier 
care alimentează combinatul. iar 
cel care ne-a ajutat s-o descifrăm 
era director al centralei siderurgice. 
Căci Mexicul devine azi, treptat, o 
țară a „metalelor nobile" ale vre
murilor noastre : producția de oțel 
a depășit 6 milioane de tone.

...Am redescoperit lingoul și în 
armătura de oțel a întreprinderilor 
petrochimice din zona tropicală a 
Mexicului, in imediata apropiere a 
altor celebre monumente. Felul de 
a gîndi, de a vedea lumea al con
structorilor de piramide, al celor 
care au modelat idei din piatră, 
jad, obsidiană și aur îl intuiești și 
în complexele petrochimice din pă
durile de palmieri ale sudului me
xican. Am regăsit acest mod de a 
gîndi în cele ce ne spunea tînărul 
inginer Antonio Garcia, care ne-a 
călăuzit în labirintul construcțiilor 
industriale de la Pajaritos. E fiu 
de petrolist și, după ce a termi
nat facultatea, a venit să lucreze 
aici ; sub conducerea Iui a fost 
pusă în funcțiune uzina criogenică 
a complexului. Amintind de ziua 
inaugurării acestei unități. între 
frazele conținînd relatări despre 
semnificația tehnologiilor moderne 
întrebuințate se intercalau reflecții 
ce oglindeau simplu, emoționant, o

nedisimulată mîndrie. „Mexicanii 
au fost întotdeauna oameni care au 
creat, care au zidit; continuăm a- 
ceastă operă in diverse domenii si 
e firesc ca, in lumea de azi, a re
voluției tehnico-științifice. să fău
rim o industrie națională puternică, 
să acumulăm o forță științifică si 
tehnică proprie. Scopul ? Progresul 
țării, consolidarea independentei 
noastre economice".

Defrișarea industrială a zonelor 
unde în trecut s-au înălțat pirami
dele constituie un proces deschiză
tor de noi drumuri. Reporterul a 
dorit, de aceea, să noteze exact pe 
ce latitudine a tropicelor e situată 
uzina de la Pajaritos. Răspunsul 
lui Antonio Garcia — ,.Pe ce lati
tudine?... Eu as zice că pe latitu
dinea dezvoltării".

Așa am și notat în caietul de re
porter.

Pentru Mexic, dezvoltarea în
seamnă oțel. înseamnă, de aseme
nea, petrol, imense cantități de 
petrol identificate — și, deocamda
tă, doar parțial exploatate. Cele 
mai recente calcule apreciază zăcă- 
mihtele existente la 300 miliarde de 
barili, dublul rezervelor Arabiei 
Saudite. în viitor, Mexicul poate 
deveni unul din cei mai mari pro
ducători de petrol ai lumii. Iar bo
gățiile subsolului, nu trebuie uitat, 
sînt naționalizate încă din 1938...

...Oțel și petrol. Poate că țițeiul, 
care a și început să țîșnească din 
platformele marine din Golful 
Mexic, vestește — cine știe ? — re
întoarcerea zeului Quetzalcoatl, 
șarpele cu pene, simbolul trăini- 
ciei mexicane, ființa fabuloasă 
care, părăsind, temporar, regatul 
peste care avea să se întindă 
umbra invaziei spaniole, a promis 
că „va reveni de pe mare, purtind 
fericirea pe aripile sale"...

Eugen POP

GENEVA 3 (Ager
pres). Reprezentanții sta
telor riverane la Medi- 
terana se vor reuni săp- 
tămina viitoare la Ge
neva pentru a stabili un 
calendar „financiar" al 
aplicării planului de 
combatere a poluării a- 
cestei mări.

Reuniunea va avea loc 
sub egida Programului 
Națiunilor Unite pen
tru mediul înconjurător 
(U.N.E.P.).' Vor participa 
delegații din 17 țări ale 
lumii, care vor stabili,

tn principal, programul 
de lucru pentru urmă
torii doi ani. Dincolo 
de această preocupa
re, finanțarea progra
mului va domina dez
baterile. La trei ani 
după conferința de la 
Barcelona, care a elabo
rat planul de acțiune și 
a adoptat tratatele an- 
tipoluare, reuniunea de 
la Geneva constituie in 
acest sens un „test".

Statele interesate iși 
vor reafirma voința lor 
de a continua in mod

eficace bătălia împotriva 
poluării pentru a asi
gura dezvoltarea rațio
nală a litoralului prin 
conservarea mediului 
înconjurător. U.N.E.P. 
va cere, de asemenea, 
guvernelor țărilor me
diteraneene să aloce a- 
proximativ 2,25 milioane 
de dolari in 1979 și o 
sumă cu puțin inferioa
ră in anul următor pen
tru a acoperi cheltuielile 
programului, astfel ca 
in 1983 cele 17 țări să-și 
asume in întregime sar
cina de protecție a mării.
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„Lume, lume...“
Este la fel ca în cunoscuta romanță de „Inimă albastră", cu fa- 

talist-filozoficul ei refren — „așa-i lumea, trecătoare, unu' naște 
și-altu’ moare...".

Se pare, însă, că nici un cobzar bătrîn nu a cîntat respectiva 
romanță pe sub sutele de ferestre ale clădirii transoceanice în cinci 
laturi. '

Deși nu numai lumea oamenilor obișnuițl este trecătoare.
Au existat, de pildă, „minutemanii" ^™«ii nntn

imediat" — un fel de milițieni din | 
Numele lor l-au preluat, în ultimul 
înalte de cîțiva metri, cu pielea din 
vînjoasă, de uraniu, avînd unul sau 
nucleare.

Adică rachetele „Minuteman".
Sărmanele nu aveau însă picioare, erau oloage, înțepenite în 

silozurile lor de beton. Totuși, vlăjganii de metal au crescut și s-au 
înmulțit, numărul lor a depășit mia, fiind, ca veritabili „minutemani", 
gata imediat, gata orieînd.

...Gata orieînd să transforme lumea, sau o bună 
într-o mare de flăcări și cenușă, un deșert de praf 
bineînțeles radioactive. Adică să transporte, imediat, un bun 
măr de milioane de oameni de pe 
lume. Spre lumea cealaltă.

i" sau „vigilenții", „oamenii gata 
perioada revoluției anticoloniale. 
deceniu, alte făpturi: metalice, 
aliaje de titaniu și musculatură 
mai multe capete — bineînțeles

parte a lumii, 
și pulbere — 

nu- 
altălumea aceasta — spre o

„oa-trecătoare. „Vigilenții" sau 
îmbătrînit. Și, fără a se publica

Ei, dar și lumea rachetelor e 
. menii (de metal) gata imediat" au 
măcar vreun anunț de deces. — așa îneît și chenarul de față apare 
nu îndoliat, ci în obișnuita încadrare tipografică — omenirea se va 
despărți de „Minutemani". A căror producție încetează, potrivit ho- 
tărîrii luate în clădirea cu cinci laturi.

E drept, nașterea, creșterea și îngrijirea lor a costat multe sute 
de milioane. Dar noroc că nu și-au pus mușchii de uraniu in func
țiune, și nici capul, nuclear, la bătaie. Au stat cuminți, odihnească-se 
în pace — mai ales în pace — amin 1,

...Da. ca Și în romanța Veche, mor „Minutemanii", însă se nasc, 
în schimb, ,,MX"-urile.

Care, după cum se anunță, vor avea aceeași musculatură, vor 
fi tot multicefali, dar vor fi mobili, putînd să-și ia zborul din orice 
poziție, verticală, orizontală sau oblică. E drept, totul va costa cam 
multișor — între 25—30 miliarde dolari, apreciază Oficiul Bugetar 
al Congresului — dar și „MX"-urile vor fi, și ele, gata orieînd.

Gata orieînd să...
Bineînțeles, să sperăm că vor fi la fel de cuminți ca predecesoa

rele lor.

Nu s-ar putea, însă, modifica textul romanței ? Să-și ia ca re
fren „unu' moare, și altu-n loc nu mai apare" ? 
vor deceda și ,,MX"-urile, să nu se mai nască

Incit atunci cînd 
alți înlocuitori ? !

în fond, depinde de voința ei, de hotărîrea ei, 
decizia ei, de mobilizarea și lupta ei, de unirea și 

A ei — adică a Lumii.

de înțelegerea și 
acțiunea ei.

El, lume, lume...
N. CORBU
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