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Desert de Gfi. CALARAȘU

Primește-mi colindul, cinstita mea țară
nu vreau sâ te tulbur, ci doar sâ-ți urez 

Anul cel Nou bate tainic afară
timpul se fringe și-i dulce la miez 

împărătești sint veșmintele tale
tivite cu nea și cu verde de brazi 

raze de aur îți șcînteie-n cale
epoca-i mare, poporul viteaz 

totu-i lumină, cintec și slavă
falnici cutreieră cerbii-n păduri 

prin sat și oraș e o forfotă gravă
fiii tăi astăzi sint liberi și puri 

iată, bucatele-s bune și-alese
pîine, și sare, și vin de rubin 

aprinse făclii luminează pe mese
viața-i frumoasă, rîsul deplin 

pomii de iarnă par stele eterne
pruncii horesc pe la poalele lor 

moșul cu daruri la drum se așterne
cine din noi nu-l prirpește cu dor ? 

Vin urători pe la case bogate
trag din harapnic în laic colind 

junii cei buni ne doresc sănătate
brazda adîncă, plugul de-argint 

pace, noroc și belșug ne urează
așa cum e datina veche la noi 

ființa ne fie de-a pururea trează
florile dalbe, spița de soi 

alături de ei vin și eu cu iubire
patria mea, fericit să iți cînt 

Anul ce naște frumos ca un mire
pereche să n-aibă în cer, pe pămînt 

istoria lui să se scrie curată
buni să îi fie augurii, sonori 

caleașca de aur să-i fie purtată
de optzeci de cai în valtrapuri de flori 

podoabele tale sporească-n lumină 
hotare!e-ți fie pe viață întregi 

să-ți scrii, mai departe, în limba latină 
cortegiul de hronici, de datini și legî 

iar florile tale unite să crească
Valahia mîndră, Ardealul bărbat 

și dulcea Moldovă — buchet să trăiască
șî vivat, și crescat și-n veci floreat! 

Toți fiii tăi, maică, să fie ca frații

un harnic, ferice șî nobil popor 
vulturi și zimbri străbată Carpații

mai demn să se-nalțe al tău Tricolor 
steaua ta bună mai urce o treaptă 

prestigiul îți fie mai viu, zi de zi 
luptind pentru pace și-o lume mai dreaptă 

prieten întregul pămînt îți va fi 
și-apoi îți urez, țara mea, să-ți trăiască 

cel mai ales dintre bravii tăi fii 
pavăza noastră de bronz, românească 

își are sălaș chiar în inima lui 
el este Eroul renașterii tale

uman, înțelept, fără seamăn strateg 
făptura lui sacră o-mbracă în zale

de crini și luceferi, poporul întreg 
Anul cel Nou să-i aducă putere 

liniște-n suflet și doar bucurii 
să fie și aspru, cînd țara i-o cere

sau blind și senin precum zorii de zî 
cu pulberi stelare să-l ningă natura

tot tînăr să fie, cu spiritul treaz 
pacea-i sărute și ochii și gura

statornic ca griul și veșnicii brazi 
să simtă, pe viu, cînd restriștea ne cerne

că are o țară în spatele lui 
iar țara-i plămadă a Romei eterne

și puii de lei s-or mai naște, destui 
spre nunta de aur să meargă-mpreună

cu cea ce-l urmează în cinste, mereu 
eî poartă pe frunți cea mai scumpă cunună 

a marii virtuți a poporului meu ! 
Acum, cînd zăpada feeric presară

pe munți și cîmpii diamante cerești 
îți vin ziorind, preacinstita mea țară

și-ți lerui cu drag, și te rog să primești 
întocmai să-ți prindă visările viață 

astrul iubirii să-ți dea înconjor 
zîmbet solar înflorească-ți pe față 

liberă fii ca și acvila-n zbor 
Anul cel Nou semne bune să nască

de viață, noroc și belșug suveran 
Partidul și-al nostru Erou să trăiască

și tu să trăiești, țara mea. La mulțî ani I

tatea de conducător al partidului și 
statului român, a dovedit inegala
bile calități. Prin realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu ca secretar 
general al partidului, cel de-al 
Xll-lea Congres a împlinit un act 
de matură chibzuință și responsabi
litate față de destinele societății so
cialiste din România. Anul pe care-l 
încheiem va intra astfel, și prin 
acest fapt, in cel mai drag capitol 
al istoriei noastre.

Iar cind, la ora zero, ne vom în
drepta gîndul spre anul 1980 al că
rui prag îl trecem, vom fi înseninați 
de perspectiva continuării unui drum 
de succese, vom închina și ne vom 
ura sănătate și putere de muncă 
pentru a ne putea împlini hotărîrea 
de a transpune în fapt ceea ce se 
prevede pentru ultimul an al pla
nului cincinal. Va fi anul decisiv al 
cincinalului, anul care va crea o 
solidă punte către următorul cinci
nal, cu atîta limpezime conturat în 
documentele Congresului al Xll-lea. 
Ne vom ura, cu bucurie și încrede
re, „La mulți ani !“ pentru că, in
tr-adevăr, viitorul ni se înfățișează 
în culorile ferme ale certitudinii. 
Toate documentele programatice ale 
partidului nostru conțin nu numai 
planuri concrete pentru viitorul cin
cinal, dar și orientări științific fun
damentate pentru o îndepărtată 
perspectivă, pină în anul 2 000 — 
generos izvor de optimism și temei 
al unei angajări plenare pentru 
participarea tuturor celor ce trăiesc 
pe pămîntul României socialiste, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționâfîTSțî', la înăîfâred ' granâio-" 
sului edificiu al viitorului comunist. 
Ne vom ura, în fiecare casă, „La 
mulți ant I" cu sentimentul certitudi
nii unei vieți mai frumoase, mai în
destulate pentru fiecare.

Clipa Noului An ne va uni peste 
spațiile Carpaților, găsindu-ne in 
aceeași solară stare de spirit. Și va 
fi clipa întruchipării simbolice a uni
tății noastre indestructibile, a unită
ții poporului în jurul partidului și 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Unitate care ne 
dă tărie de oțel, forță de creație, 
garanția mersului nostru înainte.

„La mulți ani I" ne vom spune in 
prima dimineață a unui an care este 
și dimineața unui fericit început de 
drum.

„LA MULȚI ANI, ROMÂNIE A 
UNUI SIGUR Și LUMINOS VIITOR I”

V
or răsuna solemn, la miezul 
nopții, bătăile de gong ale 
unui orologiu care unește ul
tima clipă a anului 1979 cu 
prima clipă a noului an — 

1980. Vom trăi, după datină, aceas
tă ultimă seară a anului, în atmos
fera de sărbătoare străbună, ascul- 
tînd orațiile de Anul nou ale cete- 
o, - de colindători și cîntecele de 
> ie bună ale acestui popor inimos 

harnic, optimist și hotărît să-și 
urească prin muncă și luptă viito

rul său fericit.
Avem cele mai temeinice motive 

să ne bucurăm la sfîrșit de an pen
tru că 1979 a fost pentru noi, în- 
tr-adevăr, un timp al marilor împli
niri, cșa cum ni l-am dorit. An rod
nic ’ toate sectoarele de activitate, 
an in care și-a spus din plin cuvin- 
tul înțeleaptă conducere a destine
lor țării de către un partid comu
nist puternic avînd un program de 
o vastă cuprindere, cu o perspectivă 
limpede și țintind departe, cu o so
lidă experiență a înfăptuirii scopu
lui propus. Avem sentimentul pleni
tudinii, al proiectelor împlinite ro
tund, al maturizării societății socia
liste prin adaosul de rod și expe
riență al împlinirii celui de-al patru
lea dintre anii unui cincinal care 
proiectează România pe șî mai 
înalte trepte ale dezvoltării.

Acum, cind ascultăm urările și cîn
tecele de Anul nou, răsună și lumi
nează în sufletul nostru, cu întreaga 
putere, ecoul celui mai însemnat 
eveniment politic al anului 1979 și 
al ultimilor cinci ani — Congresul al 
Xll-lea al partidului. Congresul care 
a dat țării noastre, poporului ro
mân, pentru încă o etapă din isto
ria viitoare a României, limpezimea 
de cristal a unui program de mun
că și dezvoltare elaborat cu rigoare 
științifică, în măsură să antreneze 
cu adevărat întregul potențial crea
tor al României și cuprinzînd ma
gistrale răspunsuri la problematica 
deloc simplă a contextului politic și 
economic internațional în care evo
luează România spre țelurile ei cu
tezătoare.

1979 a fost anul în care partidul 
nostru, împlinind voința sa și a în
tregului popor, a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, de 
toate vîrstele și categoriile sociale, 
a reales în funcția de cea mai înal
tă răspundere și demnitate pe cel 
care, prin întreaga sa biografie de 
luptător revoluționar și prin activi-
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SEMNE BUNE ’80 ARE!
Urarea „Semne bune anul are“... este veche și urca 

în timp pină spre Bădica Traian, și poate mai de
parte. Omul acestor locuri străvechi cit „Plugușorul'* 
și „Miorița" a sperat dintotdeauna în semnele mai 
bune ale anului ce vine. Iar dacă anul mai bun a 
„uitat", cîteodată timp de veacuri să vină, el a trăit 
în cugetul și în aspirația oamenilor, de la o gene
rație la alta, ca o năzuință care se va împlini odată. 
Și astfel, speranța a fost crescută de arborele timpu
lui pină în deceniile de viață nouă, de istorie nouă ale

României socialiste, cînd rostim cu bucurie și, mai ales, 
cu certitudine, urarea străveche :

„Semne bune *80 are**...
Care sint semnele bune ale lui *80, an după care 

vom intra în penultimul deceniu al mileniului II ? Ce 
anume generează acest puternic flux de optimism ? 
Reporterul a întrebat în lungul și în latul țării și a 
consemnat gîndul limpede al tuturor celor cu care a 
stat de vorbă.

Corneliu VADIM TUDOR
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S-a scris, s-a vorbit mult despre copii în acest an, 
anul lor internațional. Mai exact, copilul, subiectul 
acesta, cel mai omenesc cu putință, deci, vrînd- 
nevrind, cel mai internațional, a fost instituționalizat, 
i s-a acordat rang in Agora și cuvint pe ordinea de zi 
a tuturor instanțelor planetei. Și este acesta un cîștig 
inestimabil. Căci copiii acestei lumi, aflați oricum pe 
meridianul unu al inimii omenești, nu puteau rămîne 
doar intre ostrețele sentimentalismului, doar abonații 
duioșiei, răsfățați-păgubosi ai adormitorului nani-nani. 
Scoaterea lor din rezervația pdtetismelor, desprinderea 
din vagul metaforic floral — muguri, flori, mlădițe — 
și acordarea unui statut juridic internațional, acesta a 
fost ciștigul. Firav poate, de consolidat cu siguranță, 
căci nu există vreun gind atit de bont, vreun ochi atit 
de miop, vreo (ne) simțire atit de cataleptică incit 
viitorul lumii să-i poată fi in alt chip mai perceptibil 
decit prin copii. Anul Internațional al Copilului a pus 
o premisă de covirșitoare însemnătate : aceea a trans
formării cauzei copilului acestei lumi din poetică în 
politică.

Este de mult, 'pentru noi, aici. în România socialistă, 
nu o premisă, ci un drum. Drumul unor înfăptuiri, al 
unor programe — ca acela consfințit de Congresul al 
Xll-lea al partidului — in care fiecare propoziție, fie
care cuvint are atingere cu lumea lor, a copiilor de 
astăzi. Și a copiilor lor. CuVinte-tipar, cuvinte-program, 
incoruptibile, deoarece Pacea nu se poate traduce prin 
pustiire, sau Piinea prin subnutriție, sau Școala prin 
beznă, nici Fericirea prin frustrare, Omenia prin vio
lență... Construim odraslelor noastre un viitor curat, pe 
temelii curate și nici o picătură din sudoarea româ
nească nu se supune altei legități. Undeva in adincul 
conștiinței noastre, neocolite de viforul atîtor solici
tări, tronează sub aură blindă de veghe și gind leagă
nul copiilor. Visăm pentru ei necontenit la ziua de 
miine, ne mărim continuu capacitatea de a visa, pre
cizia acestor vise. Investim în creșterea lor toată stră
dania și geniul nostru și le dorim din toată inima să 
„crească mari", sufletește mari, ștafetă nemijlocită a 
umanității noastre, miinele acestei umanități.

Simțim zi de zî acest spor de răspundere, dar și de 
rod. O simțim însă poate mai mult ca oricind acum, la 
granița dintre ani, cind timpul își încetinește cursul și, 
inspirind adine, își adună parcă puterile pentru Noul 
suiș. In aceste zile, cu un ocean de timp liber în față, 
zburdind prin orășelele lor, cu brațele încărcate de da
rurile vacanței, fericiți în disponibilitatea acestui răgaz 
febril și solemn din preajma Anului Nou, se află,

l^orlunde privim, copii. Dar ei nu sint musafirii tim-

— încrederea noas
tră are temelii de oțel - 
ne-a spus Ștefan Tripșa, Erou al mun
cii socialiste, maistru la Combinatul si
derurgic Hunedoara. La adevărul 
acesta m-am gindit și în sala Con
gresului al Xll-lea al partidului, in 
momentul cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că, în următorul cin-
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putui ce vine. Ei sint șoimi, pionieri, tineri comuniști. 
Viitorul este pentru ei, ca și pentru noi, o temă ce 
nu intră in vacantă, o temă in care nimeni nu are 
dreptul de a improviza nimic.

Viitorul se măsoară în copii, ii vedem, petale de 
timp liber, potopindu-și orășelele vegheate de cetină și 
daruri... Și înțelegem, prin glasul fără echivoc al emo
ției, că bucuria lor de astăzi este etalonul nostru de 
miine. Escalada continuă spre lumină și fericire 
României eterne...

I

cinal, țarav noastră va 
20 milioane tone de 
oțelul e temelie de civilizație, pro
gres, bunăstare, înțelegem clar că 
România va urca noi trepte pe calea 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate.

— Care este contribuția Hunedoa
rei la atingerea acestui înalt obiec
tiv ?

— în anul pe care-1 încheiem acum, 
hunedorenii au produs peste preve
deri mai mult de 12 000 tone de oțel, 
au asimilat 8 noi mărci de oțeluri cu 
caracteristici superioare. în 1980 sîn- 
tem hotăriți să realizăm 60 000 tone 
oțel mai mult decit in anul, despre 
care începem să vorbim la trecut. Și, 
bineînțeles, nu ne vom opri aici. Cla
sa muncitoare, în rîndurile căreia mă 
număr, acționează mai unită și mai 
hotărită ca oricind să-și onoreze o 
datorie de onoare : aceea de a fi în 
primele rînduri ale poporului în bă
tălia pentru ca obiectivele stabilite 
de Congresul al Xll-lea al partidului 
să prindă viață.

Da, clasa muncitoare, 
conducătoare în societatea 
află la datorie, în postul 
de istorie.

Stăpînă și conducătoare 
tea noastră, clasa muncitoare își în
deplinește cu eroism misiunea.

— Citind lanurile 
țării. Ne îndeamnă spre acest lu
ciu Dumitru Mușat, țăran cooperator 
la C.A.P. Gîrbovi, județul Ilfov. Ieșim 
împreună Ta o margine de lan. Grîu 
verde, verde acum, în decembrie.

— De aici, spune Dumitru Mușat, 
vom scoate în ’80 cel puțin 5 000 kilo
grame grîu la hectar'. Poate chiar 
6 000.

— Ați dezgropat cumva „rodul pă- 
mîntuiui" și ați aflat astfel semnele 
lui ’80 ?

produce peste 
otel. Iar cum

stăpînă și 
noastră, se 
încredințat

în societa-

Drept orice răspuns, cooperatorul 
din Gîrbovi ne arată palmele. Cu po
durile bătătorite dfe muncă. Palmele 
unui om al recoltelor, mingiiate de 
vînturile tuturor anotimpurilor.

— „Rodul pămîntului" aici se află, 
în brațele și munca noastră, ne des
lușește Dumitru Mușat. Adică, în 
brațele și munca tuturor cooperatori
lor, a celor 50 de mecanizatori din 
secția noastră. Acești adevărați me
seriași ai pămîntului, care au făcut 
din cooperativa noastră o unitate 
fruntașă, ce încheie anul cu beneficii 
importante. Rodul mai mare al. pă
mîntului îl crește strădania milioa
nelor de cooperatori și mecanizatori 
care înfăptuiesc revoluția în agricul
tură, despre care amintea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
Xll-lea al partidului...

— Pentru ’80, numai 
certitudini. gindul Elenei 
Potencz, doctor, șef de lucrări la In
stitutul de medicină din Timișoara.

— Ce anume generează această con
vingere a dv. 1

— Rezultatele din 1979, cînd mi s-a 
împlinit o veche dorință ■— de a lu
cra intr-un interesant domeniu de 
cercetare. Tot în acest an am fost a- 
leasă secretară de organizație de par
tid, am avut satisfacții în munca de 
instruire și educare a studenților — 
viitori medici pediatri.

— Și care.ar fi certitudinile lui ’80 ?
— Din multele pe care le-aș putea 

numi, doar cîtevâ : definitivarea'și 
redactarea cursului pe care îl predau ;

Iile TANASACHE
și corespondenții „Scînteii"

Intrăm în penultima 
decadă a acestui mile
niu și memoria, bine- 
cuvîntatul blestem al 
condiției noastre uma
ne, nu se poate opri 
să nu măsoare curge
rea timpului cu eta
lonul cel mai simplu, 
cel mai la îndemînă : 
aceia al propriei vieți. 
Fac parte dintr-o ge
nerație care de la 10 
ani n-a mai avut co
pilărie ; de atunci am 
cunoscut, simțind cu 
teribilul instinct al 
vîrstei neliniștea răz
boiului ce se apropia 
și care avea să pulve
rizeze milioane de 
vieți, care a ucis sub 
dărimături fumegînde, 
pe cîmpii dezolante, 
în lagărele ce consti
tuie rușinea 
epoci cine poate 
cîți viitori 
speari, 
Brâncuși, 
Tolstoi, 
mame, 
simple, 
simple, cîte 
cîte cîntece, cite 
venții... Am văzut prea 
mulți morți, 
de-a cunoaște 
oameni vii : 

î mea viziune 
lume a fost 
pentru totdeauna, 
sigiliul de foc și de ne
bunie al războiului. 
Iar mai tîrziu, în anii 
maturizării, tot ceea 
ce constituie esența 
unei vieți închinate 
căutării, întrebării', 
creației ; bucurie, în-

trebări, neliniște, dra
goste, ură, bărbăteas
că satisfacție de-a te 
simți martor și părtaș 
la efortul comun de 
ridicare a patriei, la 
efortul umanității, toa
te acestea au fost — și 
de ce să n-o spun ? — 
sint încă umbrite de 
norul dens, cenușiu și 
amenințător al unei 
alte conflagrații, ale 
cărei flăcări distru

Titus POPOVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Un brad bogat 
cît întreaga Românie

Celor care au 
pomul

împodobit cu noi lumini 
de iarnă al țării,

Mircea SĂNTIMBREANU

acestei 
ști 

Shake- 
ciți viitori 
citi viitori 

viitoare 
bucurii 

necazuri 
speranțe, 

in-

cîte 
cite 
cite

înainte 
destui 

întreaga 
despre 

marcată, 
de

gătoare ți anacronice 
ard, într-o formă sau 
alta. în fiecare colț al 
planetei noastre.

Politica imperia
listă, „blestemata po
litică de cabinet se
cret" cum o numea 
Lenin, s-a caracterizat 
întotdeauna prin ipo
crizie, uneori subtilă, 
alteori grotescă, dez
gustătoare. Interese
le brutale de domina
re a lumii, de împăr
țire a ei in sfere de 
influență, nestabile 
dealtfel ca orice ra
port bazat pe forță, 
au fost mereu împo
dobite în formulele 
ori frazele sforăitoare 
ale scopurilor „nobile 
și dezinteresate": „E- 
liberarea" cutărui 
Sfînt Mormînt, grija 
pentru „frații de rasă

sau de idei", filantro
pia față de țările 
mici, ce urinau să fie 
înghițite sau jefuite : 
lista „pretextelor" ar 
putea fi prelungită 
la infinit... Iar dinco
lo de fraze („vorbirea 
a fost acordată unor 
politicieni ca să as
cundă ce gindesc" — 
spunea cu amabil ci
nism Talleyrand), din
colo de strălucitoare 
și sofisticate mijloace 
de ucidere în masă, 
apare sinistrul rît pă
ros al trogloditului, 
tare pe dreptul mă
ciucii, vorbind articu
lat, vai, despre „drep
turile omului" sau în- 
cercind să arunce so
cietatea cu sute de ani 
în urmă în numele 
„bunului dumnezeu" 
și al credinței: într-o 
lume de „dincolo".

Aceste ginduri pot 
părea destul de puțin 
festive unora ce s-au 
obișnuit să le placă a 
crede 
Răului 
ză sau 
— dar 
tudinii, 
pirație idealistă în po
litică, nu în sens fi
lozofic, ci moral, nu 
exclud, ci dimpotrivă 
implică realismul, ne- 
legănarea în iluzii căl
duțe, neîmbătarea cu 
fraze golite de sens 
prin repetare nesă
buită.

că ne-numirea 
îl îndepărtea- 
Î1 îmblînzește,- 
căutarea certi- 
o firească as-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Nu întâmplător, tocmai în aceste zile harnicii poștași nu mai prididesc 
să împartă la milioane de adrese de pe întreg cuprinsul țării mesaje de 
aleasă simțire, izvorite din adincul inimii, urări între rude, tovarăși de 
muncă, prieteni, cunoscuți. Un emoționant ritual, cu obîrșil profund înră
dăcinate in omenia, in frumusețea morală a poporului nostru, ne îndeamnă 
ca. la tranziția calendaristică dintre un an și altul, să ne adresăm unii 
altora felicitări pentru împlinirile anului ce se încheie, însoțite de urarea 
tradițională din moși-strămoși : „La mulți ani !“.

Există însă oameni și colective ale căror înfăptuiri bogate în semni
ficații — fie pe tărîmul producției materiale, fie pe cel al făuririi sau răs- 
pindirii bunurilor spirituale — se încrustează mai iradiant ca oricare altele 
în diadema ce împodobește, la cumpăna anilor, chipul scump al patriei. 
Spre ei se îndreaptă, in chip firesc, nu numai gindurile, felicitările și ură
rile celor din jurul lor, ci ale tuturor celor 22 milioane de 
României socialiste.

Lor, celor despre ale căror împliniri am scris în aceste 
timpul cuvenit, la adresăm felicitările noastre în 1800 000 de 
tirajul acestui număr festiv al „Scînteii". Lor și atîtor altora,
că ramurile acestui brad simbolic sint prea puține pentru a cuprinde nu
mele tuturor — nenumârațî...

cetățeni ai

coloane Ia 
exemplare, 
cu regretul
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MEDALII DE AUR 

pentru 
ROMÂNIA

IN CREAȚIA TEIINICO-ȘTIIN[II ICĂ

Calculatorul 
„Independent 100“ - 

cel mai puternic 
din această clasă
La „Expoziția tehnică interna

țională" de la Moscova (iunie 1979), 
avînd ca tematică „Mijloace ale 
tehnicii de calcul electronice, 
minicalculatoare și aplicațiile lor", 
au fost decernate produselor româ
nești 16 medalii (una de aur, 
trei de argint. 12 de bronz), pre
cum și 5 diplome pentru ■ reali
zări deosebite, ceea ce confirmă 
încă o dată capacitatea specialiști
lor noștri în domeniul creației șl 
aplicațiilor tehnicii, electronice de 
calcul, ne spune dr. ing. VASILE 
BALTAG, directorul Institutului 
de tehnică de calcul.

Calculatorul „Independent 100",

rodul Inteligenței tehnice a specia
liștilor noștri, a fost conceput șl 
realizat de cercetători de la Insti
tutul pentru tehnică de calcul în 
colaborare cu întreprinderea de 
calculatoare electronice din Bucu
rești, unde se află în fabricație.

La acestă importantă confruntare 
Internațională. „Independent 100" 
a fost caracterizat drept cel mal pu
ternic calculator din această clasă, 
realizat pînă în prezent, apreciat 
ca produs de vîrf.

PLOVDIV :

Autobasculanta 
D.A.C.-R 19215

Cu medalie de aur a fost distin
să, de astă dată la Plovdiv — Bul
garia. și autobasculanta D.A.C.-R 
19215 D.F.K. Proiectant : I.C.P.A.T. 
Prin performantele ei tehnico-eco- 
nomice și funcționale această auto
basculantă este apreciată drept cel 
mai reușit autovehicul din clasa 
respectivă, el situîndu-se la nive
lul celor mai reușite produse de 
acest gen realizate pe plan mon
dial. Se încadrează în parametrii 
impuși de reglementările interna
ționale în privința securității de 
circulație, a nepoluării mediului 
înconjurător, a confortului locului 
de muncă etc. Este autobasculan
ta cu cel mai ridicat grad de efi
cientă dintre autobasculantele cu 
gabarite. Este echipată cu un mo
tor diesel de 215 CP ; are o capa
citate de 16 tone sarcină utilă, la o 
viteză maximă de 70 km/oră. Ram
pa maximă este de 26 la sută, 
înălțimea de încărcare 2,5 metri. 
Autobasculanta — a cărei supra
structură se montează la întreprin
derea mecanică Mîrșa — este ex
portată în mai multe țări.

BRUXELLES:

Pentru modernizarea 
transportului feroviar

Ia Salonul mondial al invențiilor 
„Eureka" de la Bruxelles au fost 
premiate trei invenții românești 
realizate de specialiști, din Institu
tul de cercetări și proiectări teh
nologice in transporturi din Bucu
rești, în legătură cu care ing. GA- 
VALA SOCRATE, secretar științi
fic al institutului, ne-a făcut unele 
precizări.

Medalia de aur a fost acordată 
unui original aparat numărător- 
discriminator de vagoane, cu sis
tem automat capabil să Înregistreze 
trecerea printr-un punct a oricărui 
tip de vagon de marfă de la două 
la douăzeci și șase de osii pentru 
sensuri de mers și viteze diferite.

Identificarea și urmărirea com
puterizată a vagoanelor, în scopul

ÎN CREAȚIA CULTURAL-ART1STICĂ

SOFIA :

Premiul trienalei 
internaționale

Anul 1979 a adus artei plastice 
românești spectaculoase afirmări pe 
plan internațional — ne spune 
VIOREL MĂRGINEAN, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plas
tici, distins cu premiul ex-aequo 
al Trienalei internaționale de artă 
realistă de la Sofia. Am participat 
la această manifestare alături de 
pictorii Vladimir Zamfirescu, Ga
briela Pătulea Drăguț, Simona Va- 
siliu Chintilă și Sorin Ilfoveanu și 
am avut deosebita satisfacție să 
constat că juriul trienalei a remar
cat, pentru prezentare și valoarea 
de ansamblu. întreaga participare 
românească, conferindu-ne unul din 
premiile sale. Trebuie, de aseme
nea, să amintesc diploma obținută 
la aceeași manifestare de pictorul 
Vladimir Zamfirescu.

Și pentru că este vorba de suc
cese românești aș dori să amintesc, 
de asemenea, alte cîteva distincții 
internaționale obținute de artiștii 
rorhâni : premiul I atribuit sculpto
rului Ion Iancuț la Simpozionul 
internațional de sculptură de la 
Burgas (R. P. Bulgaria), premiul 
III pentru afișele Olimpiadei de la 
Moscova obținut de graficianul 
Niki Popescu și mențiunea I cîști- 
gată de Doina Simionescu la con
cursul internațional de desen Juan 
Miro de la Barcelona.

AREZZO :

Teatrul „Giulești“ - 
Premiul I

Un succes de prestigiu pentru 
arta scenică românească: Teatrul 
„Giulești" a obținut, cu spectacolul 
„Năpasta" de I. L. Caragiale, în 
regia lui Alexa Visarion, pre
miul I la Festivalul internațional 
al teatrului de studio de la Arezzo 
(Italia), ediția a Vl-a, desfă
șurată între 8—10 noiembrie 1979. 
(Printre ceilalți participanți : trupe 
teatrale din Statele Unite, Olanda, 
Cehoslovacia, Italia, Franța, Unga
ria).

în locul altor comentarii, 
ELENA DELEANU, directoarea 
Teatrului „Giulești", ne-a pus la 
dispoziție cîteva opinii mai mult 
decît concludente :

Paolo Emilio Poesio — critic tea
tral al cotidianului „La Nazione" : 
Pentru mine, Caragiale era un autor

vesel, dublat de un observator lu
cid, sarcastic. M-a interesat foarte 
mult acest text, care îmbogățește 
imaginea dramaturgului român. 
A doua impresie puternică pe care 
mi-a lăsat-o spectacolul a fost ca
litatea excelentă a regiei și a in
terpretării actoricești. Toți inter- 
preții sint extraordinari, iar regi
zorul a știut să creeze tot timpul 
un' anume echilibru incărcat de 
forță și vigoare de-a dreptul ex
cepționale.

Piero Maggîoi — redâctor-șef al 
cotidianului „La Nazione" : Acest 
spectacol ne-a lăsat impresii 
unice. Aveți actori de mari posi
bilități, cum rar se mai găsesc as
tăzi. Compania română are meritul 
de a fi compactă, solidă, expre
sivă și ne-a oferit ocazia de a cu
noaște un stil specific național, 
deoarece nu ne-a prezentat numai 
un moment al culturii românești, 
ci ceva mult mai important, ceva 
fundamental.

Opinia juriului — la decernarea 
premiului : Compania Teatrului 
„Giulești" a realizat două operații 
teatrale într-o singură soluție sce
nică. în primul rînd a făcut cunos
cut pubijcului un clasic a cărui ope

poetului. Peste 400 de artiști din 40 
de țări ale lumii au prezentat pînă 
acum lucrări de înaltă calitate 
artistică. Printre ei, sculptorii ro
mâni Nicolae Kruch jr. — premiul

Ne-am deprim ca, odată cu flecare competiție mondială pe tărl- 
mul valorilor, cu flecare festival de anvergurâ, expoziție Internațională, 
participarea țârii noastre lă fie încununată de prestigioase trofee, 
titluri șl distincții - tot atttea însemne de onoare care confirmă marele 
potențial creator al poporului nostru, glndlrea prolifică In dome* 
niile avansate ale științei șl tehnicii contemporane, forța talentului In 
vastul șl prodigiosul clmp al artelor, măiestria, de atttea ori Inegalatâ, 
In arena sporturilor. Tezaurul de medalii, de cupe, de diplome nu con
tenește să se îmbogățească, să acumuleze tot mal distinse recunoaș
teri de merit Intre cel mal buni pe glob conferite românilor, țara 
noastră clștiglndu-șl neîncetat atestate de competitor valoros pe nu
meroase planuri.

1979 a însemnat șl pe tărtmul recunoașterii Internaționale a ma
rilor noastre valori științifice, artistice, culturale, sportive, o etapă din
tre cele mai fructuoase.

«
optimizării transporturilor, este una 
din problemele aflate în atenția 
specialiștilor din multe țări. Ce
rința pentru realizarea unui ase
menea aparat a fost lansată in 
urmă cu doi ani, ca temă de cer
cetare europeană, de către Uniunea 
Internațională de Căi Ferate. Este 
meritul colectivului condus de 
ing. Romei Surțeanu de a fi reali
zat o instalație cu asemenea carac
teristici, datorită cărora a fost reco
mandată pentru a fi folosită la ex
ploatarea feroviară europeană.

Instalația sesizează dacă un va
gon este defect sau dacă într-o 
garnitură este un vagon In minus 
sau in plus, un semnal sonor aver
tizează eventuala depășire de gaba
rit a unor vagoane etc. Dispoziti
vul mai poate indica și semnaliza 
situația în care la un vagon a 
apărut o încălzire a osiei peste li
mitele admisibile, prevenindu-se in 
acest fel incendiile.

LONDRA:

Elevii-matematicieni 
români pe primele 
locuri la olimpiadele 

internaționale
în ultimii doi ani, învățămintul 

românesc de matematică a cunos
cut un succes de mare prestigiu pe 
plan internațional. La ediția jubi
liară, a XX-a, a Olimpiadei inter
naționale de matematică a elevilor, 
care a avut loc în 1978 la Bucu
rești, țara noastră s-a clasat pe 
locul I pe echipe, iar la ediția a 
XXI-a, desfășurată la Londra în 
acest an, echipa noastră s-a clasat 
pe locul II, întrecînd echipe ' de 
mare forță, reprezentind țări cu 
tradiție matematică puternică.

Acest succes — precizează prof.

Univ. dr. OCTAVIAN STANAȘILA, 
vicepreședinte al Comisiei de mate
matică din cadrul Ministerului 
Educației și Învățămîntului — ates
tă, în primul rînd, sursa inepuizabi
lă de talente existente pe aceste me
leaguri carpatine și marele poten
țial al școlii românești de mate
matică. Desigur, el este favorizat de 
condițiile materiale și morale asi
gurate și de modul de organizare a

concursurilor interne specifice, de 
felul in care s-a făcut selecția și 
pregătirea echipei noastre repre
zentative.

Cu prilejul concursurilor din ul
timii doi ani s-a detașat elevul 
Victor Nistor din București, clasa 
a Xll-a a liceului de matematică- 
informatlcă, care a obținut de 
două ori premiul I în lume, re- 
petînd o performanță similară ob
ținută de un alt român, Dan Voi- 
culesctf, actualmente doctor în ma
tematică.

ACTIVITATEA SPORTIVA
glorios — Constantin Alexandru.
San Diego — scrie cu litere mari 
de aur pe medalia de mai jos, sem
nificând succesul ultim al sporti
vului român, urmare firească la 
seria de distincții mondiale și eu
ropene care stau în vitrina cu tro
fee din strada Lujerului — cartie
rul Militari, unde locuiește fami-

Semne bune
’80 are!

(Urmare din pag. I)
Intrarea tn rtndul elevilor a fiului 
meu, căruia li doresc numai rezul
tate bune la învățătură : certitudi
nea că eu, cadru didactic de națio
nalitate germană, într-un 
de învățămint superior din 
nia, am condiții egale cu 
colegi al mei de afirmare 
voltare a personalității.

— Saltul de la 
spre mai bun. Sofi* 
este primărița comunei Gornet-Crl- 
cov, județul Prahova. Trăsături defi
nitorii: mereu preocupată de binele 
obștii care a ales-o, de felul cum 
să pună în mișcare energiile pen
tru înflorirea așezării. Ne spune :

— 1979 a fost pentru noi un an 
bun : ne-am îndeplinit obiectivele 
prevăzute pentru acest cincinal, am 
dat în folosință o modernă secție 
de mecanizare a agriculturii, trei 
noi unități comerciale, 
trei grădinițe, o școală.

institut 
Româ- 
ceilalți 
și dez-

bun
Andrei

am ridicat
grădinițe, o școală.
In această situație. Iul ’80 ce

Adică, dublă. înțelegeți acum de ce 
zic că va fi ofensiva cea mare 7

T- înțelegem.
...Și mai înțelegem că, prin mun

ca eroică a acestor oameni, 1980 va 
însemna una din importantele etape 
spre întîia călătorie a vapoarelor 
prin Dobrogea de aur, călătorie pre
figurată in documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului.

ră este foarte puțin răspîndită în 
Italia și, în același timp, a dovedit 
cu o extremă eficacitate rigoarea 
și înalta profesionalitate a școlii 
interpretative românești. Aveți un 
spectacol de extremă demnitate 
teatrală.

RAVENNA:

Distincții la bienala 
de sculptură Alighieri

în toamna acestui an, cîțiva 
artiști români au fost distinși cu 
prestigioase premii la cea de-a 
IV-a ediție a Bienalei internațio
nale de sculptură in bronz de la 
Ravenna — ne spune sculptorul ti
mișorean PETRU JECZA, distins cu 
„Medalia de aur a președintelui re
publicii". Organizată sub patronajul 
președintelui Republicii Italiene, 
făcind parte dintr-un< complex de 
activități culturale dedicate lui 
Dante Alighieri, bienala a propus 
participanților, ca în fiecare an, ace
lași motiv de inspirație: opera

II al bienalei, Petru Jecza — me
dalia de aur a. președintelui repu
blicii, Gheorghe Turcu — medalia 
de aur a Băncii populare din Fa- 
enza, și Mihai Buculei — medalia 
de aur a instituției „Cassa rurale" 
din Faenza.

HERTOGENBOSCH :

Tinerii muzicieni 
pe podiumul 
de onoare

Anul 1979 a adus 46 de me
dalii, premii, distincții obținute 
de tinerii noștri interpreți și com
pozitori la marile competiții, la 
celebrele festivaluri internațio
nale.

★
Agenda mea pentru 1980 — ne de

clară soprana NELLY MIRICIOIU, 
distinsă cu „Marele premiu al 
tineretului" la Festivalul interna
țional de la Ostende-Belgia și 
premiul I la Concursul de la 
Hertogenbosch-Olanda — nu se 
deosebește de cele ale colegilor 
mei, interpreți, soliști de operă. 
Voi avea imprimări la radio (ciclu 
de lieduri), la televiziune, voi de
buta în „Rigoletto", pe scena Tea
trului muzical din Brașov. în fe
bruarie sînt -așteptată la Amster
dam pentru cîteva imprimări, in 
martie — un spectacol cu „Boema" 
la Novi Sad, apoi alte cîteva spec
tacole la Atena și în cîteva orașe 
din Venezuela.

FORT WORTH:

Titlul mondial 
al echipei feminine 

de gimnastică
Sportivii români din mai multe 

ramuri și discipline au înscris in 
bilanțul anului preolimpic un șir 
de rezultate răsunătoare, pe mă
sura prestigiului de care se bu
cură sportul românesc în lume. 
Pe piepturile reprezentanților culo
rilor noastre sportive strălucesc 
șapte medalii de campioni mon
diali, opt de campioni europeni și 
12 de laureați ai jocurilor Mondia
le Universitare.

în ierarhia acestor numeroase 
medalii de aur, pe locul întîi se 
așază aceea pe care o vedeți 
mai sus, a echipei de gimnastică 
feminină, care s-a acoperit de glo
rie la a XX-a ediție a campiona
telor mondiale, prin talentul și prin 
efortul conjugat al celor șase fete 
— Nadia Comăneci, Emilia Eberle, 
Dumitrița Turner, Melita Ruhn, Ro- 
dica Dunca și Marilena Vlădărău. 
In comentariul său asupra anului 
sportiv 1979, agenția France Presse 
califică drept „uimitoare progre
sele echipei României", pe care an
trenorii emeriti Marta și Bela Ka- 
roli au dovedit că știu s-o pro
pulseze pînă pe culmea gimnas
ticii feminine. Triumful acestei 
echipe cu adevărat de înaltă per
formanță a fost consolidat de alte 
două medalii de aur, ale Emiliei 
Eberle și Dumitriței Turner ; in
tr-un fel, el fusese prevestit încă 
din luna mai, cînd celebra noastră 
sportivă Nadia Comăneci a fost în
cununată, pentru a treia oară conse
cutiv, cu titlul de campioană ab
solută a continentului și dobîndise 
astfel definitiv „Cupa Europei".

SAN DIEGO :

Dintr-o formație 
puternică, 

se distinge 
un supercampion

Prin tradiția multor competiții 
olimpice, mondiale și europene, ca
tegoria cea mai ușoară la „greco- 
romane" este dominată de luptă
torii români. De cîțiva ani, repre
zentantul nostru nu mai este re
numitul Gheorghe Berceanu, ci 
poartă un nume astăzi la fel de

lia Alexandru. Ne așteptăm, după 
întrecerile de la San Diego, să 
consemnăm mai multe trofee ale 
bravilor noștri luptători, fiindcă 
Alexandru nu-i un performer izolat.

BLED :

Victoria tinereții 
într-un sport clasic
Pe pistele de apă ale marilor 

întreceri din lume ne-am obișnuit 
să aplaudăm și să lăudăm realiză
rile „flotilei de aur", cum sînt 
denumite laolaltă echipajele noastre 
de caiac și canoe. Nici în acest 
an, Nicușor Eșeanu, Ion Bîrlădea- 
nu, Petre Capusta și, firește, Ivan 
Patzaichin n-au lipsit la apelul 
campionilor mondiali. Dar eveni
mentul cel mai plăcut de pe pistele 
de apă s-a produs, prin tinerețe, 
în clasica ramură a canotajului 
academic, în care Sanda Toma, 
un nume pînă mai ieri ne
cunoscut, a devenit campioană 
a lumii la schif ! Canotajul fe
minin românesc tinde să devină, 
aidoma gimnasticii, o școală aparte. 
Din generația celor vreo 100 de

tinere, înalte și puternice, recru
tate după Montreal, în toamna lui 
1976, nu mai puțin de nouă sînt 
astăzi în lotul olimpic și asaltează 
— alături de colegele mai experi
mentate, cum sînt Elena Oprea și 
Florica Dospinescu — primele 
locuri cam în toate probele femi
nine.

l-a mai rămas ?
— Să fie și mal bun. 

obliga să fie pe a noastră.
— Cum 7
— Muncind. La conferința comu

nală a Frontului Unității Socia
liste am stabilit șl cum. Vom ex
tinde lucrările de terasare : ime
diat după Anul nou deschidem o 
secție de fabricat spalieri destinați 
viticulturii ; dezvoltăm activitățile 
de valorificare a nisipurilor fine,, a 
răchitei, a producției artizanale...

Are dreptate primărița : saltul de 
la BUN spre MAI BUN se face 
MUNCIND. Nimic n-a venit pe 
gratis, din cer. Tot ce am făcut în 
acești ani de edificare socialistă 
are echivalentul exact în munca 
noastră, liberă și creatoare.

— Toastez pentru 
România socialistă, 
leagănul de viață 
demnă pentru toți fiii 
ei, ne spune comunistul Szabo 
Adalbert, strungar de faimă la în
treprinderea „înfrățirea" din Ora
dea, vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară.

— Români șl maghiari muncim 
înfrățiți, aici, la „înfrățirea" și, 
înțelegîndu-ne bine în limba co
mună a muncii, cum spunea to
varășul Ceaușescu, am reușit multe 
realizări tehnice de vîrf. între aces
tea și mașina de alezat și frezat cu 
comandă numerică.

— Așadar, și pentru colectivul 
dv. 1979 a fost un an bun ?

— Da, dar în 1980 îl vom privi 
„de sus".

— Cum așa 7
— Așa, pentru că umăr la umăr. 

In aceeași cadență cu a întregii țări, 
vom realiza mai mult și mai bine. 
Mă gîndesc în primul rînd la noua 
secție de fabricat mașini-unelte gre
le cu comenzi numerice. Mă gîndesc 
apoi la firele trainice care ne unesc 
pe noi, toți fiii patriei — România 
socialistă — fără deosebire de na
ționalitate, în strădania de a ne ve
dea țara, leagănul de viață demnă, 
cum spuneam, și mai frumoasă, 
înălțîndu-se mîndră între țările 
lumii.

— Pentru frumosul 
din viața noastră nouă 
și din oamenii ei de 
a~j artistul are datoria să pună 
în mișcare tot talentul său, își de
clară profesiunea de credință, a 
unei arte angajate, cunoscutul ar
tist plastic Constantin Piliuță. Și 
argumentează :

— împreună cu pictorul Gheor
ghe Spiridon lucrez la un mozaic 
pentru Botoșani, locul meu de 
baștină. Tema — eroismul acestor 
oameni care au săvîrșit o transfor
mare revoluționară a meleagurilor 
natale. Căutînd metafora plastică a 
acestui efort de mari dimensiuni, 
am ajuns la eroismul cu care s-au 
săvîrșit Înnoirile fără precedent. A 
realiza o lucrare frumoasă, inspira
tă, care să reziste timpului, nu-i 
decît un act de restituție, ca să 
spun așa, a frumosului din viață și 
din oamenii ei, spre acești benefi
ciari — creatori de frumos în egală 
măsură, la scara marilor șantiere 
ale țării.

La încheierea Iul 1979, care a fost 
un an fructuos în munca mea de 
atelier, mă gîndesc cu optimism la 
1980. Anul ce vine imi va aduce, 
de asemenea, un album in editura 
„Meridiane" și o expoziție cu carac
ter retrospectiv la Muzeul de artă 
al Republicii. Mai trebuie oare să 
adaug munca mea de atelier, de 
care un pictor nu trebuie să se 
despartă niciodată 7

— ’80 înseamnă pen
tru noi ofensiva cea 
mare, declarâ optimist excava- 
to.ristul Dumitru ~ 
la întreprinderea _
Basarabi, din cadrul șantierului 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. De
clarație făcută și în humele ajuto
rului său de nădejde. Florența 
Grumăzesru, soția sa.

— Dar pînă acum ce-a fost aici 7
— Tot o ofensivă mare, surîde 

excavatoristul. V-amintiți 7 Ulti
ma oară ne-am întîlnit la km 45, 
în noaptea cînd am atins cota zero 
a Canalului. N-a trecut multă vre
me de atunci, dar aici a și început 
să se toarne zidul de sprijin al ma
gistralei de apă din inima Dobro- 
gei, cum vă place reporterilor să 
numiți Canalul. N-ă trecut multă 
vreme de atunci, dar iată, copiii 
noștri — Lucian și Angela — au în
cheiat trimestrul cu note maxime.

— Referiți-vă la ofensiva lui ’80.
— în ânul pe care l-am încheiat, 

noi, cei de la I.U.G.-Basarabi, am 
dislocat 40 milioane mc pămint și 
stîncă. în 1980 sarcina de plan este 
de două ori patruzeci de milioane.

Șl-1 vom

Grumăzescu, de 
de utilaj greu

„Semne bune ’80 are”.

— Metroul se naște 
din grija statornică 
a partidului față de 
omul societății noas- 
țpțt _ ține să sublinieze Romului 
Fornoga, secretarul comitetului de 
partid al platformei Metrou. Acum, 
despre această arteră subterană de 
transport in comun se vorbește la 
prezent. în anul pe care îi în
cheiem au călătorit pe tronsonul I 
— inaugurat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul acestei com
plexe magistrale subpămintene — 
citeva milioane de oameni.

— La sfîrșitul lui ’80, despre ce 
vom mai putea vorbi la prezent 1

— Neîndoios despre firul dublu 
al tunelurilor tronsonului II („Tim
puri noi" — întreprinderea „Repu
blica" — n.r.). Astfel încît. în 1981, 
așa cum s-a mai anunțat, să putem 
spune : „Poftiți la 
nou și important 
troului".

bilete și pe ac. st 
tronson al r țr

— Două revelioat 
la începutul lui... de
cembrie. Cum vine 8313 7 N‘ 
lămurește tovarășul Deăkl Tibor, di
rectorul întreprinderii de tractoare 
din Miercurea Ciuc, județul Harghi
ta : c

— La 13 decembrie 1979 .ndus- 
tria județului nostru a atins 10 mi
liarde lei producție industrială. Cu 
un an și 18 zile mai devreme de- 
cit prevedea actualul cincinal. 
Cu alte cuvinte, la începutul lui 
decembrie, noi am sărbătorit... două 
revelioane.

—• întemeiate motive de opti
mism.

— Da, Întemeiate. Județul nostru 
a prins — într-un deceniu și ceva 
— puteri ca uriașul din poveste. 
Așa cum au prins puteri toate ti
nerele județe ale țării din politica 
înțeleaptă a partidului de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor 
țării.

— Ce-și dorește un 
tînăr la 30 de ani ? Dar 
să vedem mai întîi despre cine este 
vorba. XI cheamă Teodor Scorda- 
Iiu, este subinginer constructor șl 
comandant adjunct al Șantierului 
național al tineretului de pe plat
forma siderurgiei gălățene. Așadar, 

-ce-și dorește in 1980 ?
— Să trecem cu bine proba da 

foc a celei dinții puneri în func
țiune născute din miinile tinerilor 
de pe acest șantier — eu asta îmi 
doresc întîi și întîi. Este vorba des
pre unele lucrări la bateria nr. 8 de 
cocsificare încredințată nouă, spre 
construcție. Și așa va fi, sînt sigur. 
Așa cum pot dovedi că șici, la 
școala muncii de pe șantn. . mulți 
tineri și-au aflat un trainic drum 
de viață, au dobîndit conștiința că 
trebuie să-și dăruiască întregul lor 
elan efortului uriaș pentru măreția 
României socialiste. Sînt cîștiguri 
pentru toată viața, care conferă ti
nereții dimensiunea spiritului revo
luționar cultivat de partid.

— Semnele bune ale 
noului an se regăsesc 
în faptele noastre, 6310 
de părere muncitoarea Eugenia 
Cirlea, de la întreprinderea „Arde
leana" din Alba Iulia.

— Și care sint aceste fapte 7
— Multe. Eu m-aș opri la un 

singur moment. Acela cînd am 
semnat, printre primele din unita
tea noastră, cererea de înscriere 
în organizația proprie a Frontului 
Unității Socialiste. Am semnat ce
rerea și, din prima clipă, m-am an
gajat în acțiunile inițiate pentru în
făptuirea exemplară a prevederilor 
de plan, pentru o activitate produc
tivă așezată sub semnul realizării 
unei calități noi, superioare. Este 
dorința firească a fiecăruia dintre 
noi de a intimpina cu realizări re
marcabile Congresul al II-lea al 
Frontului Unității Socialiste, alege
rile de deputați — evenimente de 
mare însemnătate pentru întreaga 
noastră viață socială, pentru dez
voltarea continuă a democrației în 
România socialistă.

— Arhiva de sub va
tra patriei, ne spune arheo* 
logul Florin Medeleț, directorul 
Muzeului Banatului, a dat la iveală 
în anul pe care îl încheiem noi și 
importante mărturii privind trecu
tul nostru. Am avut prilejul să con
duc cercetările arheologice de la 
Timișoara care au dat la iveală 
vestigiile celei mai mari necropole 
a tracilor de nord cunoscută pînă 
acum pe teritoriul țării noastre. 
Mărturiile datează din a doua ju
mătate a mileniului II înaintea 
erei noastre. Am avut, de aseme
nea, satisfacția să particip, împreu
nă cu profesorul Horațiu Crișan, 
în toamna lui 1979, la o premieră 
arheologică românească : dezvelirea 
mormîntului princiar dacic de la 
Cugir.

— Noi ne aflăm la cîteva ore de 
’80 șl dumneavoastră ne propuneți 
o călătorie cu milenii în urmă !

— ...Călătorie care are cea mal 
strînsă legătură cu noul an pe care 
îl începem cu încredere și opti
mism. Se știe că în 1980 vom ani
versa 2050 de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent. Iar tot ce izbutim să adu
cem la lumină din „arhiva de sub 
vatra patriei" contribuie în mod 
direct la educarea oamenilor de azi 
în spiritul dragostei nețărmurite 
față de patrie.

Semnele bune sint generate de anii-lumină ai acestei epoci fertile, 
fără precedent în istorie. Epocă în care, poporul stăpin, avînd la timona 
aspirațiilor sale Partidul Comunist Român, își croiește, liber și încrezător 
în destinele sale, un nou drum în istorie.

Este drumul măreț jalonat cutezător de Congresul al XII-lea al 
partidului, spre orizonturile comuniste ale patriei.



V

Creatorilor celui mai mare strung românesc

Constructorilor metroului bucureștean

Făclierilor științei românești in Cosmos

de ©®mP'sfe

Pe la începutul anului ce se încheie acum, milioane 
de oameni au putut admira „ilustrata" pe care le-ați 
trimis-o voi, cei de la întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate București. Pe „ilustrată" se zăreau contururile 
impresionante ale celui mai mare strung fabricat vreo
dată in țara noastră — strungul carusel de 16 metri, 
utilaj cu o înălțime cît un bloc cu cinci etaje și cu greu
tatea de 85 de vagoane, o adevărată „uzină în uzină", 
care poate realiza „piese" de pînă la 400 de tone și a 
cărui muncă „inteligentă" îi permite să rivalizeze cu 
cele mai perfecționate mașini-unelte din lume.

Felicitări vouă, făuritorii „giganților inteligenți", care 
ați demonstrat, o dată mai mult, capacitățile creatoare 
ale clasei noastre muncitoare conduse de partid.

mind soh " ?rO'eCt ° f0St rezo,vat° magistral, pri, 
munîitnr- ,ndraz(nea!a a geniului creator al miilo/de 
ștHnti c dȘevM-e,?-,?!' în°rma*' cu P°‘ențialul tehnic și 
științific „de virf al întregii noastre industrii.
Prim..ZaMUma-.U' *°.S‘-U.. a{î Sim*it Permanent umărul 

'Or-al ,â,li di" >iu ideiMlS 
comunista, s-a născut această rapsodie constructivă in 
n ZXTâne°S“- «ici »°emoțîonanîâ
'nsemnare din cartea de impresii a metroului : „Trăim 
astazi in Romania de mime. Drum liber viselor noastre I*. Anul 1979 va rămine înscris cu litere de neșters în 

analele geniului creator românesc și prin faptul că dum
neavoastră, oamenii de știință din toate generațiile ce 
lucrați in domeniul cercetărilor spațiale, la Institutul cen
tral de fizică și la Institutul de fiziologie normală și pato
logică, ați izbutit să trimiteți pentru întîia oară în spațiul 
cosmic prin sateliții „Intercosmos 20" și „Cosmos 1 129" 
— în cadrul colaborării pe acest tărîm cu alte țări socia
liste — aparate investigatoare de înaltă precizie, rod al 
concepției și realizării românești. Astfel, și prin această 
prețioasă contribuție, Universul, cel altădată atît de în
depărtat de om și puterile sale, devine tot mai apropiat, 
se așterne, ca fermecatul covor înstelat al lui Aladin, la 
picioarele omului biruitor. Felicitări I

w
•

Sts,
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iStratagema
— Da... — zise directorul, 

ridicind ingindurat capul din 
hirtii. Ce doriți 7

— Sint noua dumneavoas
tră secretară.

în fața lui stătea o ființă 
cenușie și prelungă, ou spa
tele povîrnit și părul claie 
pe frunte.

— Dumneata, secretara 
mea 7

— Eu. Și-i întinse hîrtia.
Omul masiv și frumos din 

spatele biroului o privi pe 
sub sprincene și azvirli hîr
tia intr-o parte.

— Te mai cheamă și 
ciugă...

— Ecaterina Răpciu
gă. Nu vă place nu
mele meu 7

— Nu mă omor 
după el.

— Atunci luați-mă 
dumneavoastră de ne
vastă și schimba- 
ți-mi-1.

— Ia ascultă — . se 
răsti — nu ți se pare 
că ai clonțul cam mare?

Fata se așeză nepof
tită, întinse picioarele 
foarte lungi șl înco
voiate, își pocni dege
tele osoase și bătu 
.talie cu. unul din 

z in sticla biroului.
— Ar fi bine să 

de la început, ca 
n-avem vorbe : 
mine n-o să întrețineți 
relații amoroase, fiind
că am principii.

Directorul tăcea 
mit. „E nebună, 
•i«e. Cum naiba 

de aici 7 Ia 
e-mi trimit ăia...
S nu credeți 

M-am informat.
Jr Je și soția dumnea- 

jF 1. Pe urmă, eu nu fac 
, nu aduc tava cind 

musafiri, nici nu torn 
’1 în pahare. Vă cam pla
jă beți cu prietenii în ca- 
et și eu nu-s dispusă s-o 

c pe chelnăriță și să ascult 
osolănii.
Directorul se ridică, greoi, 

ți se aplecă amenințător spre 
ea.

— Ia ascultă...
Tînăra nu se intimidă de

loc. înălță, trufașă, capul di
form, ca de cal, nepieptănat 
și-l invită, calmă, să se rea
șeze.

— întîi spun eu tot și pe 
urmă vă ascult. Multă vreme 
va trebui să vă ascult. Acum 
însă e ora mea... Nu mă duc

după ziare, nici după porto
cale sau alte marafeturi, nu 
bat la mașină scrisorile per
sonale și în genere nu fac 
nimic din ceea ce nu intră în 
atribuțiile oficiale ale unei 
secretare.

— Și care sînt, după dum
neata, „atribuțiile oficiale" 7

Se reașezase și o studia ca 
pe un cărăbuș căzut din gre
șeală din tavan.

Răp- Valentin SILVESTRU

Timoe

Vocea

— Ce repartiție 7 Există o 
facultate de secretare 7

— Ba. Sînt trimisă ca spe
cialistă. Calculator-analist.

Directorul formă trei nu
mere pe discul aparatului te- 
tefonic și mugi înăbușit.

— Mi-ai trimis o secretară, 
da 7... Răpciugă... da ?... Știai 
ce repartiție are 7... Cum nu 
e liber postul 7 Scoți pe ori
care de la calculator, auzi 7 
Pe oricine. Și pui fata la lo
cul ei, auzi 7... Chiar și așa, 
pentru șase săptămîni... îl 
delegi la planificare ; ori la 
cabinetul de psihologie și so-

Secretara tranzistorizată
Desen de V.

— Să clasez corespondența, 
să fac legăturile telefonice, 
să înscriu pentru audiențe, 
să păstrez secretul de ser
viciu, să nu las să intre ne- 
poftiții in cabinet. Dar să 
nu vă bizuiți pe mine pen
tru formulele mincinoase de 
tipul „Stați să văd dacă n-a 
ieșit din birou", „Lăsați nu
mărul că vă chemăm noi", 
„Nu știu pe unde e, că ma- 
pa-i aici".

în sfirșit, se opri. Avea o 
vorbă repezită și agasantă. 
Totul era tăios intr-insa. 
Pină și muchia trupului fili
form, făcut ca din sirme.

— Cum ai ajuns aici 7 — 
întrebă directorul, jucîndu-se 
cu pixul.

— Prin repartiție, dată de 
facultate.

ciologie. Ori la naiba 
șă te ia. unde vrei tu, 
chiar și la tine, la per
sonal... Țipăm după 
specialiști și cind se 
prezintă îi facem hir- 
țogari 7... Secretar- 
hirțogar, tot una... 
Nici un ceas, auzi 7

— Te prezinți chiar 
miine la locul dumi- 
tale. în trei zile ți se 
va face încadrarea. 
Gata.

Si 
sarul.

Dar 
aceea 
fața 
Stătea in picioare și-și 
încrucișa degetele poc
nitoare.

— Ce e 7
— Să mă iertați. 

Sînt emoționată.
Arătarea se schim

base. Parcă-și îndrep
tase cocoașa. își dez
velise fruntea înaltă, 
îi străluceau ochii, 
nu mai era categorică. 

' — Am riscat fiindcă n-am 
avut încotro. Mă trimiseseră 
silit încoace. Nu știam cum 
să scap. Adică să fiu ceea 
ce voiam eu să fiu. O să mă 
iertați vreodată pentru a- 
ceastă stratagemă... cam im
pertinentă 7

Directorul tăcea. îi vedea 
acum și dinții mărunți și albi, 
dezveliți de surisul copilă
resc, gropițele din obrazul 
smead și nu știa ce să-i răs
pundă.

— Dar „informațiile" de 
unde le-ai cules 7

— Dintr-o... revistă umo
ristică.

— Și-ai presupus că mi se 
potrivesc...

— Da. Așa am presupus... 
Riseră încetișor, amindoi o 

dată, apoi din ce în ce mai 
tare, cu poftă, hohotind...

face i
. Salut.

redeschise do-

simți că ființa 
antipatică din 

lui nu pleacă.

Legumicultorii
Două mici grădinițe — nu 

mai mult de trei metri pe 
patru — foarte bine îngriji
te și frumos împrejmuite, în- 
tr-un cartier orășenesc. Doi 
bărbați în vîrstă, intelectuali, 
elegant îmbrăcați și înarmați 
cu cite o sapă, lucrează asu
pra pămîntului.

— Bună dimineața, vecine.
— Bună dimineața.
— Ai ieșit la prașilă 7 A 

cita e 7
— A patruzeci ți doua.
— Da, . ce plantă ai pus 

acolo 7
— Fasole. Ce plantă minu

nată, nu-i așa 7 Cu frunze 
cărnoase...

— îmi place cum se cață
ră..; Parcă e un copil care se 
agață de gitul unei mame... 
Și dumneata iubești plan
tele 7

— Le ador. Scuză-mă că-țî 
fac această confesiune, dar 
pentru mine, care nu sînt de
cât un legumicultor amator, 
ca orice orășean, și care fac 
această îndeletnicire din pură 
pasiune, o plantă înseamnă, 
uneori, mai mult decît un 
om, decît un prieten. Uite, 
am cultivat acum cîțiva ani, 
tot aici, niște dovleci... Sim
pli dovleci... O plantă pe care 
uneori sintem dispuși să o 
asociem cu un cap ttmpit. 
„Are un cap ca un dovleac", 
se zice. Ei bine, nici nu-ți 
imaginezi ce sensibilă și ce 
inteligentă e această plantă...

— Inteligentă 7
— Da, inteligentă. într-o 

dimineață, mă scol pe Ia șase 
fără un sfert, ies în grădiniță, 
îi pun dovleacului la rădă
cină cîteva-kilograme de în
grășăminte chimice, cîteva 
kilograme de prafuri biosti- 
mulatoare, pe urmă îl stro
pesc cu apă distilată... adică 
fără microbi... Ei bine, în cli
pele acelea o simt deodată 
cum se uită spre mine cu toa
te frunzele ei, vrînd parcă 
să mă îmbrățișeze și să mă 
pupe, recunoscătoare. Pe cu- 
vîntul meu dacă nu mi-au 
dat lacrimile. Pur ți simplu 
vibra de emoție ți recunoș
tință.

— Presa a scris, dealtfel, 
despre faptul că plantele și 
florile sînt sensibile ți la 
muzică.

— Eu am verificat anul 
trecut pe un cuib de cartofi.

unul de roșii și altul de ma
zăre. La unul i-am pus o in
stalație cu muzică rock, la al
tul cu muzică folk. La mază
re i-am pus romanțe.

— Și la care i-a mers mai 
bine 7

— La mazăre. Uite-așa 
avea bobul : cit nuca.

— Oricum, v-a costat ceva 
instalația muzicală...

— Două mii, era stereo. 
Dar a meritat. Am scos a- 
proape trei kile de mazăre, 
unu de roșii și zece de car
tofi...

— Eu anul trecut am culti
vat salată... Două rînduri a 
cite zece bucăți. în total 
douăzeci.

— Le-am văzut, erau splen
dide. Tot cu biostimulatori 7

Ion BAIEȘU

— Injectabili. De import. 
Zece lei fiola. Se injecta di
rect în rădăcină. A costat, dar 
a meritat. Salatele erau cit 
varza. Din păcate, le-au in
vadat melcii...

— într-adevăr, melcii sînt 
dușmanii de moarte ai sala
tei. Ați încercat cu insecti
cide 7

— Cincizeci de kile... M-a 
costat cinci sute... Ei bine, 
melcii se ascundeau în cochi
liile lor și n-aveau nici pe 
dracu.

— S-au adaptat.
— în schimb, s-a otrăvit 

clinele vecinului de la etajul 
doi. A trebuit să i-1 plătesc : 
o mie. Era un caniș.

— Cel puțin salata era gus
toasă 7

— Un deliciu. Din păcate, 
m-am intoxicat din cauza in
secticidelor..., A trebuit să 
stau zece zile în spital.

— Oricum, e de preferat să 
te intoxici cu salata ta...

— Asta am zis și eu. Dum
neata ce-ai cultivat anul 
acesta 7

— Un pepene.
— Un pepene ? !
— Da, un pepene, de ce te 

miri 7 Există un fruct mai 
gustos și mai divin decît pe
penele 7

— Nu. nu există. Oricum, • 
un act foarte curajos.

— într-adevăr, foarte cu
rajos. L-am semănat încă 
din luna martie.

— N-a fost prea devreme 7
— Ba da, dar i-am făcut o 

instalație de încălzire spe
cială. Un fel de reșou sub
teran... Cu termostat... Mi 
l-a făcut un specialist de pe 
strada vecină. Patru mii... 
Vi-1 recomand.

— Mersi. Și 7 I-a mers 
bine 7

— Excelent. Are casă, ma
șină...

— Vorbeam de pepene...
— Excelent, excelent. în

tr-o lună era de patru kile... 
în două, de opt kile... L-am 
fotografiat, filmat... Obiect 
de muzeu... Pe cinci mai s-a 
pirguit deja. Pe zece era copt.

— Și ? A fost gustos ?
— De unde vrei să știu 7
— Păi nu l-ai mincat 7
— Cum să-l măninc dacă 

mi l-a furat ! Zi și noapte 
l-am păzit cu pușca de vină- 
toare... în seara aia am ați
pit... Și mi l-a luat... Avea 
opt kile și două sute optzeci 
de grame... Mă costa peste 
șase mii... Dar bănuiesc cine 
mi l-a furat. Tipul de la doi. 
Âla care cultivă napi... Din 
invidie... L-am dat în judeca
tă. Avocatul mi-a spus că 
procesul nu poate să mă cos
te mai mult de două mii...

— Merită. Și acum ce cul
tivi 7

— Căpșuni... Deja sînt cit 
o nucă. O minunăție.

— Și nu ți le fură 7
— Exclus. Fiecare căpșună 

e conectată la un sistem de 
alarmă. Instalație simplă. 
Cinci mii cinci sute. Chilipir. 
Nu vrei una 7 Să nu-ți fure 
fasolea !

— Nu, mulțumesc. M-am 
lămurit cu tehnica. Am an
gajat un' paznic. O mie ju
mate, masă, casă, pensie de 
bătrinețe, sîmbăta și dumini
ca liber.

— Ce rasă e 7
— Tinăr. Studii medii. Ne

pot de soră.
— Ziceam de fasole.
— Țucără.
— Atunci merită.
— Merită, pentru că o cul

tiv din pasiune. Pasiune pură. 
— Și eu la fel. Prașilă plă
cută, vecine I

— Mulțumesc. De asemeni.

i
i

FAPTUL DIVERS
de Anul

Leit ca frații
Seamănă leit, ca 

de apă. Mai exact, . . . .
Frați gemeni. Numele lor: Ștefan 
și Carol Szanto, de fel din satul 
Ghirișa, județul Satu Mare. A- 
mindoi au învățat la aceeași școa
lă, amindoi au îmbrățișat aceeași 
meserie, amindoi lucrează acum in 
aceeași întreprindere — cea de 
piese de schimb și utilaje pentru 
industria chimică din Satu Mare, 
ca muncitori-turnători. Amîndoi se 
numără 
fruntași, surprinși 
de lucru de către 
Martin Sarea.

Să le urăm să. 
multe izbînzi in 
și cit mai multe împliniri la înalta 
temperatură a bucuriilor vieții.

două picături 
ca doi frați.

printre fruntașii intre 
intr-o imagine 

fotoreporterul

. toarne cit mai 
tiparele" muncii

nou

In lumea unei pasiuni

Privind imaginea de 
mai sus, nu vă grăbiți 
să spuneți că e o 
stradă dintr-un oraș. 
Ce-ar fi să vă gindiți 
la lumea și ambianța 
feerică a Ilenei Cosin- 
zene, a celor șapte

pitici, a Albei ca Ză
pada sau a lui Pluto 
și Donald?

Nimic din toate as
tea! Este rodul iscu
sinței și migalei unui 
pasionat: lăcătușul ce
ferist Dumitru An-

drioaie din Roman. 
Neîntrecut in ale tra
forajului, el a repro
dus aidoma, in mi
niatură. aproape toate 
celebrele monumente 
istorice de artă din 
țară, cărora li se 
adaugă numeroase 
case in care s-au 
născut sau au trăit 
personalități marcante 
ale 
rii noastre: 
Roată, Avram 
Tudor 
Ecaterina 
Alecsandri, 
Creangă, 
Alături < 
mental 
și de 
terului 
priză pentru noi: re-

istoriei și cultu- 
Moș Ion 

Iancu, 
Vladimirescu, 

Teodoroiu, 
, Emine seu, 
Sadoveanu... 
de 

de la 
Fintina

Manole,

Monu-
Moisei

Meș- 
o sur-

producerea fidelă a I 
modestei clădiri in | 
care s-a tipărit „Scin- 
teia" in ilegalita- I 
te. Nu peste mult | 
timp, i se va alătura 
„Casa Scinteii" de as- I 
tăzi. Succes!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Omagiu „Luceafărului" inimilor noastre |

Dacă aveți drum prin ținutul plin de farmec și poezie al Maramureșu
lui, nu se poate să nu vă tenteze să vedeți această imagine in realitate. 
O realizare izvorită dintr-o idee generoasă, originală — aceea de a aduce 
încă un omagiu „Luceafărului poeziei românești". Oameni tineri și mai 
puțin tineri au plantat pe coama domoală și frumoasă a Dealului Comja. 
in apropierea nu mai puțin frumoasei comune Seini, 5 000 (cinci mii) de 
puieți de molid. Toți 5 000 s-au prins și au cuprins dealul, cu tulpinile 
lor zvelte, conturind intr-o caldă și superbă îmbrățișare numele celui ce 
strălucește și însuflețește bolta literelor romane.

I

Desen de ANDO

I
I
I
I
I
I
I

Mori șea lui
„Meșterul nostru" — așa ii spun, 

cu mândrie, cei din satul Mineri, 
județul Tulcea. consăteanului lor, 
pensionarul Nichifor Moruzescu. 
Dintre ultimele sale născociri in 
ale mecanicii, „pasiunea vieții 
mele" — cum spune el — am ales 
această imagine. In limbaj tehnic 
se numește „instalație eoliană", dar 
pre limba lui moș Nichifor i se zice 
simplu: „morișcă de vint". Ce rost 
are această morișcă meșterită de 
el? Morișcă produce, cu ajutorul 
vintului, energie electrică. Prevă
zută cu un ingenios sistem de „au- 
to-orientare“ (adică se sucește după 
cum bate... vintul), ea dezvoltă o 
sută de rotații pe minut, încarcă un 
acumulator, asigură iluminatul lo
cuinței și funcționarea aparatelor 
electrocasnice.

De la un timp, vecinii îi dau 
tircoale „năzdrăvăniei" lui moș Ni
chifor. cu gind să pună și ei vin
tul la treabă. Să-l pună !

Moș Nichifor

La înălțime!

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Am arătat această 
imagine la zece citi
tori ai noștri, luați la 
intimplare, pentru a 
răspunde la aceeași în
trebare: „Ce repre
zintă?" Răspunsurile 
au fost dintre cele mai 
diverse, iar unul chiar

năstrușnic: „O micro- 
navg aerospațială de 
pe altă planetă". To
tuși, doi au dat răs
punsul: „Este vorba 
de un refugiu alpin".

Exact: este unul din 
ultimele 10 refugii a- 
menajate pe crestele

munților Făgăraș, Pia
tra Craiului. Bucegi, 
Ciucaș. Materialele 
din care., au fost 
confecționate au tre
buit să fie cărate cu 
spinarea și cu prețul 
învingerii multor greu
tăți pentru escaladarea 
unor pante abrupte, 
pentru înăbușirea fio
rului provocat de buza 
prăpastiilor. Și totul, 
penttu ca drumeții 
surprinși ^pe creasta 
munților, la timp de 
noapte sau pe viscol și 
furtună, să aibă un 
refugiu, un adăpost.

Și aceasta, la inălți- 
mea de peste 2 000 me
tri. Autori: salvamon- 
tiștii brașoveni, care 
s-au dovedit încă o 
dată... la înălțime!

I
I

I 
I
I
I

Vinătorească, dar... adevărată

I
Urși, lupi. riși, vulpi, cerbi, păsări 
de toate felurile. Sute și sute de 
trofee, naturalizate după toate re
gulile artei cinegetice de către 
IToader Sima din Bistrița. Se zice 

că in decursul unei jumătăți de 
veac nti s-a întors niciodată de la 

Ivinătoare cu tolba goală. Dacă a- 
ceastă afirmație s-ar putea să fie 
poveste vinătorească. apoi distinc- 

Itiile primite de el la concursurile 
internaționale sint absolut reale: 
19 medalii de aur, 9 de argint și 
8 de bronz.

IAcum, iscusitul vinător se stră
duiește să amenajeze un muzeu 
pentru marele public. Ne-a asigu- 

Irat că în 1980 va fi inaugurat. Și 
a adăugat: „E vinătorească, dar 
adevărată".

IPetre POPA cu sprijinul corespondenților „Scinteii"
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII

prietenie și solidaritate militantă.
în România socialistă sînt cunoscute șl apreciate lupta șl

BRAZZAVILLE
Aniversarea a zece ani de Ia fondarea Partidului Congolez al Muncii 

ne oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa, In numele Partidului 
Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un cald salut și cele mai bune urări de succes, împreună cu mesajul nostru 
de prietenie și solidaritate militantă.

In România socialistă sînt cunoscute șl apreciate lupta șl eforturile 
Partidului Congolez al Muncii consacrate Întăririi independenței politice și 
economice a țării, promovării Idealurilor de libertate, progres social, bună
stare și fericire ale poporului, lichidării vechii politici de dominație șl asu
prire, a colonialismului, neocolonialismului și rasismului, înlăturării »ub- 
dezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale.

Apreciind cu multă satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.M., avem con
vingerea că ele vor contribui din plin la adîncirea șl diversificarea, în 
continuare, a relațiilor dintre cele două țări și popoare, Ia consolidarea 
unității forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste de pretutindeni, 
la triumful cauzei păcii și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Domnului JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președinte al Partidului Uniunea pentru Progres Național din Burundi, 

Președintele Republicii Burundi
Alegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Partidului Uniunea 

pentru Progres Național îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa 
calde felicitări și cele mai bune urări de succes in înalta sarcină cu care 
iți fost învestit. Sînt convins că, sub conducerea dumneavoastră, partidul 
TPRONA va înfăptui pe deplin obiectivele hotărîte de primul său congres, 
obilizind cu succes poporul burundez prieten pe calea edificării unei noi 
tietăți, a prosperității și progresului social.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărirea noastră de a face totul 
tru dezvoltarea și aprofundarea raporturilor dintre partidele, țările și 
Tarele noastre, în spiritul înțelegerilor și acordurilor pe care le-am con- 
* cu prilejul intîlnirilor noastre de la Bujumbura, in interesul reciproc, 
uzei libertății și independenței popoarelor, al păcii și colaborării in- 
ționale.

TELEGRAME EXTERNE
Congresul Partidului Uniunea pentru Progres Național 

din Burundi
Jean Baptiste Bagaza ales In funcția de președinte 

al Comitetului Central
BUJUMBURA 30 (Agerpres). — 

Primul Congres al Partidului Uniunea 
Progres Național din Burundi 

(UPRONA), ale cărui lucrări s-au 
desfășurat la Bujumbura, l-a ales in 
funcția de președinte al Comitetului 
Central al partidului pe Jean Baptis
te Bagaza, președintele Republicii

Burundi, președintele Consiliului Su
prem Revoluționar.

Au fost aleși, de asemenea, cel 48 
de membri al C.C. al UPRONA, 
dintre reprezentanții celor opt pro
vincii ale țării, al sindicatelor, orga
nizațiilor de femei și da .tineret și ai 
forțelor armate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

transmit din județe
VALEA JIULUI Miner11 din LuPenl ?• Petrila, acordînd o atenție 

deosenuă introducerii masive a mecanizării tăierii și extragerii cărbu
nelui, îmbunătățirii transportului pe verticală și orizontală, organizării 
muncii în abataje, perfecționării tehnologiilor și metodelor de lucru, 
raportează un nou succes : extragerea, in acest an, a 90 000 tone cărbune 
de calitate peste prevederi. O contribuție deosebită la realizarea acestui 
succes a adus-o sectorul IV al minei Petrila. unde lucrează renumita bri
gadă a Iui Eugen Voicu, și sectorul IV al minei Lupeni, cel mai mecanizat 
sector din bazinul carbonifer al Văii Jiului. Aici, productivitatea muncii 
a înregistrat sporuri zilnice de 2 și 3 tone cărbune extras pe post. (Sabin 
Cerbu).

BRĂILA Colectivul întreprinderii Electrocentrale Brăila Încheie 
cel de-al patrulea an al actualului cincinal cu o realizare remarcabilă tn 
producție. Este vorba de terminarea probelor complexe ale noului grup 
termoenergetic de 330 MW recent intrat în funcțiune, și ale cazanului de 
1 035 de tone. Odată cu intrarea în circuitul productiv a noului grup, pu
terea instalată a întreprinderii va atinge aproape 1 000 MW — cifră care 
echivalează cu mai mult decît dublul întregii puteri instalate a tuturor 
centralelor termoelectrice existente în România anului 1938.

BRAȘOV actualu* cincinal, activitatea de Invenții șl Inovații 
desfășurată în cadrul Întreprinderii de autocamioane Brașov a înregistrat 
progrese spectaculoase. Acest fapt a fost confirmat recent cu'ocazia Salo
nului invențiilor din Gapitală, organizat ■ în -cadrul . Festivalului ..national. 
„Cîntarea României", cînd uzinei de autocamioane 1 s-a atribuit „Premiul 
special pentru activitate deosebită în domeniul invențiilor". Concludent 
pentru valoarea realizărilor în acest domeniu este că cele 21 de invenții, 
expuse sub forma machetelor și planșelor la salonul invențiilor și aplicate 
integral in producție, au o eficiență economică de 17 milioane lei și că o 
parte din acestea au fost deja brevetate și în alte țări. (Nicolae Mocanu).

TIMIȘ Oamentl muncii din județul Timiș — români, germani, ma- 
ghi >*i, sîrbi și de alte naționalități — au realizat suplimentar tn primii 
patr ani ai cincinalului o producție industrială în valoare de 6 miliarde 
lei. • urmare, au fost livrate în plus economiei naționale 655 000 tone 
țiței produse ale industriei electronice și electrotehnice în valoare de 1,5 
miliarde lei. aproape 2 000 MWh motoare electrice, 13 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, confecții textile în valoare de 40 milioane lei și alte 
produse. în aceeași perioadă, în cadrul amplului proces de înnoire a pro
ducției au fost create și asimilate in fabricație peste 3 500 de produse 
și sortimente noi cu parametri tehnico-economici și funcționali ridicați. 
(Cezar Ioana).

CLUJ La librăria „Universității" din Cluj-Napoca s-a deschis o 
expoziție ce ilustrează preocupările editurii „Dacia", care a împlinit zece 
ani de existență, in domeniul cărții social-politice, beletristice și științifice, 
în această perioadă au fost tipărite 1 269 de lucrări în limba română și în 
limbile maghiară și. germană, într-un tiraj de peste 16 milioane exemplare. 
(Alex. Mureșan).

BACĂU Constructorii ?i mentorii de pe șantierul marelui Com
binat de îngrășăminte chimice din Bacău au pus tn funcțiune Înainte de 
prevederi instalația pentru fabricarea crioiitei. Realizată după o tehnologie 
românească și înzestrată cu utilaje ce poartă emblema unor prestigioase 
unități constructoare de mașini din țara noastră, noua instalație valorifică 
superior fluorul din apele reziduale provenite de la fabricarea fluorurei dp 
aluminiu. (Gh. Baltă).

Desemnarea noului
LISABONA 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, i-a încredințat lui 
Francisco Sa Carneiro, președinte
le Consiliului Național al Parti
dului Social-Democrat, misiunea de 
constituire a noului guvern, care 
a fost acceptată. în urma ale
gerilor legislative intercalate de 
la 2 decembrie, coaliția Alianța 
Democratică, in cadrul căreia

premier portughez
P.S.D. este principala formațiune po
litică, a obținut majoritatea de 128 
din totalul de 250 de mandate în 
Adunarea Republicii (forul legislativ 
unicameral).

Francisco Sa Carneiro, care va 
conduce cel de-al XII-lea guvern 
format în Portugalia după Revoluția 
de la 25 aprilie 1974, este de profe
sie avocat și are 45 de anL

LUNI, SI DECEMBRIE 1979
PROGRAMELE 1 ȘI 2

11,00 In jurul Pomului de iarnă
11,20 Matineu de vacanță : Misterul lui 

Herodot. Producție a Casei de fil
ma cinci. Interpretează : Silviu 
Stănculescu, Ernest Maltei. Mela
nia Ursy j-«an Mlhauescu-Brâi- i-, „nnal Mereuță și alții. Regia • 
Geta Doina Tarnavschl
Rapsodie de Iarnă. Film T.V. de 
George Deriețeanu, Theodora ‘ Po
pescu, Carmen Dobrescu.
Caleidoscop sonor. Emisiune de 
Ovidiu Dumitru
Desene animate : Woody, cloo&ni- 
toarea buclucașă
Documentar TV : Oamenii coline
lor verzi. Scenariul șl comenta
riul : Lucia Hossu-Longin. O pro
ducție a studioului de film TV 
Tara mea, cu plaiuri mindre. Cin- 
tece șl dansuri populare
La multi ani 1 Emisiune tn limba 
maghiară a Bilanț bogat — per
spective mobilizatoare a Dansuri 
populare Interpretate de ansam
blul „Mureșul" a Cu zîmbetul pe 
buze... — scenete umoristice, ti
trate tn limba română a Ctntă. 
cintă lăutare... Melodii lăutărești 
și cîntece de voie bună cu Ruha 
Istvăn, Szeles Ana, Krlza Agnes, 
Horvath Bela. Veress Zoltan șl 
alții.

17,00. închiderea programului
81,00 Telejurnal
21,15 Cintece de bucurie.
81,30 PROGRAM SPECIAL DE REVE

LION 1980

S9.40 Melodii laureati-
lor. Selectlunl din concertul-con- 
curs da creație șl Interpretare de 
muzică ușoară românească, orga
nizat de Consiliul Culturii și E- 
ducațlel Socialiste, Radi oțele viziu
nea română șl Uniunea compozi
torilor

20,48 Dacă doriți aă revedețl... Selectlunl 
din programul de Revelion

22,00 Telejurnal

10,0010.M
11.45
12,00

14,00
14,25

14,45
15,00

MIERCURI, ! IANUARIE 1980
PROGRAMELE 1 Șl I
De pe plaiuri românești
Desene animate : Oliver Twist — 
ecranizare dupâ Charles Dickens Muzică populară
Concertul de Anul nou al Filarmonicii din Vlena

13,08 De la A la... Anul nou • Cu sâ-
lnterpreti de muzică ușoa- 

■ Muzică populara—<•’..• Jioni an 
anul ce aduce... curcanul". Mono
log vesel cu Florin Piersic • Gala 
galelor — selectlunl • Arena cu
rajului — spectacol de circ • Dacă 
doriți sâ revedeți... Selectiuni din 
programul de Revelion

16.18 A XV-a aniversare ■ Revoluției 
palestiniene

18.30 Anul sportiv 1072 (II). fn cuprins : 
finala campionatului balcanic de 
volei masculin. „Turneul campio
nilor" la gimnastica, „Cupa mon
dială" la călărie, campionatele eu
ropene de lupte greco-romane

17.30 Teatru TV : Trandafirii roșii, da 
Zaharia Btrsan. Premieră TV. In

rolurile principale 1 Diana Lupee- 
cu, Gabriel Osecluc, Corado Ne- 
greanu, Regla artistică i Constan
tin Dicu

18,58 1801 de seri 
19,00 Telejurnal
19,20 „Scara 3, etajul Uf". Emisiune de 

Eugen Florescu șl Nicolae Holban
11,49 București — Amsterdam. Strada 

Beethoven. Emisiune muzlcal-core- 
graflcă tn coproducție cu N.C.R.V. 
— Olanda. Scenariul : Florica 
Gheorghescu, Carmen Dobrescu, 
Elena Arendsen și Dick van 
Bommel. Prezintă î Stela Popescu 
și Ted de Braak. Iși dau con
cursul : Anda Călugăreanu, Leea 
Towers, formațiile : Pussycat și 
Champagne, Dida Drâgan, Trio 
Expres, frații Bolland, pianista 
Marja Bon, flautistul Tljs van 
Leer, clarinetistul Dumitru Fărcaș, 
corul „Madrigal" condus de Marin 
Constantin, formația de dansuri 
din Holten, ansamblul de balet al 
Onerel Române. soliști balet : 
Aglala TftftoL Natașa Trăistaru, 
Jescu. Mlhal TuSk„JJlcol8e Rădu- Dolna AndronS™; Coregrafia :Iși mai X„h6 81 Ion Tugea- 

concursul : orchestra Ku..®?‘radâ, corul și Or- 
ziunli. Conducerea-^, Radiotelevl- Dinicu și Ed Spanjaard. 
electronic : Hetty van Kempen șl 
Wim Frank. Regla artistică : Car
men Dobrescu

21,10 Dacă doriți să revedețl... Selec
tlunl din programul de Revelion

81,45 Telejurnal

• LA DRUM, CU CASA 
IN SPINARE. Nu este nici Iluzie 
optică, nici vreun truc fotografic : 
automobilul din imagine poartă, in
tr-adevăr, o casă pe acoperișul său. 
Trebuie precizat însă că această 
casă, care a traversat Londra coco
țată pe un autoturism, este con
struită din material plastic (și deci 
foarte ușoară), ca... decor cinema
tografic.

atins asemenea dimensiuni. în 
greutate de 22 kilograme, ea ar pu
tea furniza materie primă pentru 
un întreg restaurant...

• HOTELUL PAGODA. 
Inspirat din formele specifice con
strucțiilor Orientale și beneficiind 
de toate avantajele arhitecturii mo
derne, acest hotel din Singapore

IN ACESTE ZILE
TRANSPORTUL ÎN COMUN DIN CAPITALA

16 elevi (căci atîți sint in fotogra
fie) din Karlsruhe (R.F.G.) nu s-au 
înghesuit în cabină din dorința 
vreunei convorbiri telefonice co

MARȚI, 1 IANUARIE 1980
PROGRAMELE i Șl I

11.00 La multi ani, copilărie ! Emisiune 
de cîntece șl jocuri, glume, urări 
la început de an tn interpretarea 
copiilor

11,39 Desena animate l Blndbad mari
narul
Melodii nemuritoare din toate 
timpurile, tșl dau concursul : Eu
genia Moldoveanu. Marla Slătina- 
ru-Nistor, Silvia Voinea, Rodica 
Miloia, Lucia Țlbuleac, Mireille 
Constantinescu, Dan Iordăchescu, 
Ludovic Spiess, Florin Diacones- 
cu, Nicolae Albulescu. Dansează 
un grup de balerini de la Opera 
Română. Soliști : Ileana Iliescu, 
Elena Dacian, Lucian Sandu, Ni
colae Deneș
Temelii sigure pentru mîine 
Sărbătoare de iarnă. Muzică ușoa
ră și cîntece de voie bună. Pățanii
le lui nea Mărln... cu Amza Pellea; 
14,00 Desene animate. Woody, cio- 
cănltoarea buclucașă: 14,25 Pro
gram de jocuri populare româ
nești și ale naționalităților conlo
cuitoare. — Bărăgan — visul de 
iarnă ăl setnințelor. Reportaj 
realizat de scriitorul Comeliu Va
dim Tudor. — Dacă doriți să re
vedețl I... Selectiuni din progra
mul de Revelion. — Un buchet de 
flori... de gheață. Muzică ușoară 
de pretutindeni. — Sorcova, vesela 
— momente umoristice

17,80 Cuba — O Insulă in soare. Docu
mentar TV

17,25 Anul sportiv 1979 (I). Emisiune re
trospectivă. tn cuprins : Finalele 
cupelor europene la volei mascu
lin, turneul celor 5 națiuni la 
rugbl, finala „Cupei României" la 
handbal masculin, recorduri mon
diale la atletism
Frumoasă-1 viața — elntece de 
voie bună 
1001 de seri
Telejurnal
Cuvîntul tării — faptele

12.00

13,00
13,10

18,30
18,90
19,00
19,20

Faptele și destinul fârii
(Urmare din pag. I)

care 
lu- 

XII-

Or, iată că acest an 
se încheie, marcat de 
crările Congresului al 
lea, pe care aș îndrăzni să-l 
numesc for al certitudinii 
— consemnează încă o dată 
rolul pe care țara noastră, 
a cărei istorie nu e altceva 
decît o lungă, aspră, tragi
că bătălie pentru apărarea 
ființei sale, și l-a asumat 
prin glasul omului ce ne 
reprezintă, pentru a face să 
se înțeleagă că omenirea și 
mai ales Europa au plătit 
prea scump, Intr-un singur 
secol, această ipocrizie care 
maschează interese dure și 
anacronice ; pentru a face 
să se înțeleagă că națiunile 
nu sînt niște copii neaju- 
torați, asupra cărora tre
buie să se exercite o tutelă 
„paternă1*, dacă paternitate 
se poate numi fără a roși 
jefuirea bogățiilor naționa
le, menținerea popoarelor 
in mizerie și ignoranță ori 
luarea de decizii în numele 
lor împotriva intereselor 
lor. E timpul ca tuturor na-

țiunilor să li se recunoască 
„de jure et de facto" drep
tul inalienabil de a dispune 
de soarta lor, conform aspi
rațiilor liber exprimate ale 
celor ce prin munca și tru
da lor, de-a lungul genera
țiilor, asigură existenta și 
evoluția civilizației moder
ne, de ale cărei roade se 
bucură atît de puțin. E 
timpul ca vestitul concept 
al prințului von Bismark : 
„Der Macht geht der Recht 
vor" — forța primează asu
pra dreptului — să intre de
finitiv in muzeul istoriei, 
ca un exponat în fața că
ruia spectatorii să se simtă 
profund stînjeniți. Știm, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu acea luciditate și since
ritate politică ce-1 caracte
rizează. și care-1 impreg
nează fiecare cuvînt, a sub
liniat nu o dată că e vorba 
de începutul unui 
lung, greu și foarte 
dar că depinde de 
om al acestei epoci, 
truditor anonim sau
nalitate investită cu răs
pundere Istorică națională

drum 
sinuos, 
fiecare 
simplu 
perso-

sau mondială, ca această 
veche, de atîtea ori trăda
tă aspirație de pace să în
ceapă 
dine.

Fără 
fel de 
simt mindru că experiența 
anilor scurși de la Con
gresul al IX-lea, congresul 
demnității noastre politice, 
redă socialismului vechea 
sa vocație de pace, care l-a 
însoțit de la nașterea sa 
și care, de ce să n-o spu
nem, .a fost de atîtea ori 
uitată. Nu „pacifismul" lin
gav, mare-n vorbe și gata 
de-a capitula la prima în
cercare, ci acea hotărire 
de-a apăra tot ce s-a con
struit, uneori cu atîtea sa
crificii, acea Încredere în 
rațiune, acel umanism care 
respinge fanatismul orb și 
distructiv.

tn neabătuta politică de 
pace a patriei mele văd un 
mare act de cultură. Cultu
ra Înțeleasă ca o osmoză a 
tendințelor Înalte și nobile 
ce trec ca un fior nepieri-

a deveni o certitu-

a suferi de nici un 
orgoliu național, mă

tor prin operele care mar
chează devenirea umană, 
acel curent impetuos și 
etern fertil care face ca 
Gînditorul de la Hamangia, 
Akropolisul, Iliada și Mio
rița, Capela Sixtină și Vo- 
ronețul, tumultuosul uni
vers de patimi al Iul Sha
kespeare și puritatea de 
diamant a visului lui Emi- 
nescu, rîsul necruțător al 
lui Gogol și Caragiale, a- 
cordurile divine ale lui Bacb 
și Enescu, grava meditație 
de pe fruntea de marmură 
a lui Moise de Michelangelo 
și sfișietoarea bunătate, a 
autoportretului lui Luchian. 
coborârea Iul Dostoievski in 
adîncurile ființei umane și 
epopeea mulțimilor lui Re- 
breanu, să fie un bun co
mun, un tezaur comun al 
tuturor oamenilor de pe a- 
cest pămînt.

Operă posibilă, cînd fap
tele unei țări se transformă 
în destinul ei.

E, poate, definiția cea mal 
aproape de adevăr a opti
mismului.

teatre
LUNI, 31 DECEMBRIE 1979

• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel om de afaceri — 
18,30.

MARȚI, 1 IANUARIE 1980
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Examenul — 19,30; (sala 
Atelier) : Fanteziile lui Fariatiev 
— 19.
• Teatrul de operetă : Vînzăto- 
rul de păsări — 19,30.

• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Infidelitate conjugală — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel om de afaceri — 
18.30
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Goana — 19,30; (sala Glu- 
lești) : Comedie fără titlu — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De !a Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Boema ride, cintă și dan
sează — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Micul 
prinț — 10.
• Teatrul „Țăndărică* x Strada 
prieteniei — 17.
• Circul București : Vivat circul I 
— 16; 19,30.

MIERCURI, S IANUARIE 1980
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa Fundație — 10; 
Viața unei femei — 19,30: (sala 
Atelier) ; Zoo — 10,30; Fanteziile 
lui Fariatiev —■ 19.
• Opera Română : Trubadurul 
- 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30; Silvia — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte 
—• 19; (sala Grădina Icoanei) : 
Infidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Mița tn sac — 10; Cinci 
romane de amor — 19,30; (sala

31 decembrie: între orele 5—12 se 
va circula după programul din zilele 
de sărbătoare. Pe liniile de noapte 
și fn special pe cele mai solicitate cu 
ocazia revelionului se va utiliza, un 
număr mai mare de vehicule. Pen
tru „Revelionul tineretului" din Piața 
Scinteii se Înființează linia „31 spe
cial", între Podul Mărășești $1 Piaț'a 
Scinteii, Intre orele 18—24. Pe toate 
traseele care converg spre Piața 
Scinteii, și tn special 
3 barat, 4, 81, 82, 31, 31 R 
funcție de solicitare se va 
ta numărul de vehicule.
de autobuze pe linia de noapte Piața 
Unirii — Piața Scinteii — Aeroport

va fi dublat Intre orele 23 și 6 di
mineața. O stație de taximetre cu 
100 autoturisme va funcționa la pa
vilionul expozițional din Piața Scin- 
teii între orele 20 și 7 dimineața. De 
asemenea, tn noaptea 
parcul de taximetre va 
întreaga capacitate.

1 ianuarie: Parcul de 
transportului în comun

de revelion 
funcționa la

liniile 3, 
și 105, In 
suplimen- 

Numărul

vehicule ale 
____ 1______  ... _____  va funcționa 
după/wgrșrțiui unei zile de sărbă
toare; parcul de taximetre va func
ționa normal, iar taxifurgonetele și 
taxicamionetele vor fi solicitate pe 
bază de comenzi anticipate.

2 ianuarie: Se va circula după pro
gramul obișnuit al zilelor de sărbă
toare.

este o fericită îmbinare'~mreAsââ| 
diție și actual. „Dynasty Hotel", cum 
a fost el denumit, are acoperișul 
în formă de pagodă, iar corpul prin
cipal al clădirii este un turn octo- 
gonal cu 33 de niveluri.

• UN „AS" AL CON
STRUCȚIILOR... DIN CĂRJI 
DE JOC. Studentul britanic Jan 
Nussbaum este autorul celui mal 
înalt edificiu din cărți de joc cu
noscut pină acum. El a înălțat, din 
5 200 de cărți de joc, un turn înalt <

Știri sportive
Selecționata feminină de baschet a 

României a obținut a doua victorie 
consecutivă in cadrul turneului in
ternațional de la Neustadt (R.F. Ger
mania), ciștigind cu scorul de 81—72 
(36—41) meciul disputat cu echipa 
R.F. Germania.

într-un alt joc, reprezentativa Ce
hoslovaciei a întrecut cu 76—64 
(46—41) formațla\Ungariei.

în clasament conduce, neînvinsă, 
echipa României, cu 4 puncte.

Ancheta agenției de știri E.F.E. 
(Spania) l-a desemnat pe atletul en
glez Sebastian Coe, triplu recordman

Tragerea 
extraordinară LOTO 

a revelionului
La 1 ianuarie 1980, Adminis

trația de stat Loto-Pronosport 
organizează tradiționala tragere 
extraordinară LOTO a reve
lionului. în cadrul a 12 ex
trageri cu un total de 120 
numere, participanții pot ob
ține autoturisme „Dacia 1 300“ 
și „Skoda 120 L“, mari ciștiguri 
tn numerar de valori variabile 
și fixe, precum și excursii atrac
tive pe ruta Republica Populară 
Bulgaria — Grecia sau în Re
publica Democrată Germană. 
Participarea se face pe bilete de 
5, 15 și 25 lei varianta simplă, 
acestea din urmă avînd drept 
de cîștig la toate extragerile. Pe 
biletele completate cu variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod", achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută, se pot 
obține suite de cîștiguri la mai 
multe categorii. Se reamintește 
că la tragerea similară de anul 
trecut, desfășurată după aceeași 
formulă tehnică avantajoasă, au 
fost atribuite aproximativ 92 000 
de cîștiguri, între care și nu 
mai puțin de 12 autoturisme. 
Luni, 31 decembrie a.c. — ulti
ma zi de procurare a biletelor.

Studio) : Scoica de lemn — 18,30; 
Craii de Curtea Veche — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 13,30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) ; Dragoste periculoasă — 10; 
A cincea lebădă — 19,30: (sala 
Giulești) : CocoșeluJ neascultător
— io; Omul care a văzut moartea
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 11; 19,30; (sala 
Victoria) : Boema ride, cintă și 
dansează — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Dul
cea poezie a bărbatului matur — 
19.30.• Teatrul „Ion Creangă* : Micul 
prinț — 17.
• Teatrul „Țăndărică* : Strada 
prieteniei — 11.
• Circul București ; Vivat circul 8
— 10; 16; 19,30.

mondial, drept cel 
din lume in 
următoare au 
italian Pietro 
suedez Bjorn

mai bun sportiv 
1979. Pe locurile 
clasați sprinterul

anul
fost .........
Mennea și tenismanul 
Borg.

lective, ci din aceea de a stabili un 
nou.......record". Cei 16 au exersat
diverse variante de cățărare. supra
punere, încolăcire și susținere in 
interiorul ei, pinâ au reușit să În
capă cu toții.

Meciuri din etapa a 23-a a cam
pionatului englez de fotbal : Coven
try — Nottingham Forest 0—3 ; Leeds 
United — Norwich 2—2 ; Manchester 
United — Arsenal 3—0 ; Southamp
ton — Bolton 2—0 ; West Brom
wich — Liverpool 0—2. Clasament : 
1. Liverpool — 34 puncte (un joc mai 
puțin) : 2. Manchester United — 32 
puncte ; Southampton — 26 puncte.

T ragerea 
extraordinară 
Pronoexpres 
a noului an

Duminică, 6 ianuarie 1980, Ad
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport organizează tradiționala 
tragere extraordinară Pronoex
pres a noului an. în cadrul a 
13 extrageri cu un total de 72 
de numere se atribuie autotu
risme „Dacia 1 300“ și „Skoda 
120 L“, mari cîștiguri tn bani 
de valori variabile și fixe, pre
cum și excursii pe rutele R. P. 
Bulgaria — Turcia sau R. P. Un
gară — R. S. Cehoslovacă — 
R. D. Germană — Austria. Par
ticiparea se face pe bilete de 6, 
15 sau 25 lei varianta simplă, 
acestea din urmă avînd drept 
de a cîștiga la toate extragerile. 
Pe biletele completate cu va
riante combinate sau cu combi
nații „cap de pod" se pot obține 
suite de cîștiguri la mai' multe 
categorii. Sîmbătă, 5 ianuarie, 
este ultima zi pentru procurarea 
biletelor.

Numărul următor 
al ziarului 

va apărea joi, 
3 ianuarie 1980

cinema
• întoarcerea fiului : CENTRAL 
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Popeye marinarul : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16.30; 19, CAPITOL — 
9,15; 11,15; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Marea neliniște : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15; tn 2 Lan. : PALA
TUL SPORTURILOR SI CULTU
RII — 17.
• Omul care ne trebuie : CINE
MA STUDIO — 31 dec. — 10; 12,30; 
15; 17; 1 lan. : 14; 16: 18; 20; 2 
lan. : 10; 12; 14; 16; 18; 20, GIU
LEȘTI — 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20, 
ARTA — 9; 11,15: 13,30; 15,45;
18; 20.

• SUPERCIUPERCA *

coperitoarea ei a găsit, se pare, te
ren foarte prielnic pe malul riulu’ 
Skagit din S.U.A., de vreme ce a

de 3,05 metri. Dar. după atîta tru
dă, o singură lovitură mai energică 
cu piciorul in podea a fost de-ajuns 
pentru ca efemera construcție să 
se năruie ca un... castel din cărți 
de joc.

• PE POST DE... HIPOPOTAM. Locuitorii orașului nor
vegian Scarborough doreau completarea grădinii zoologice din localitate 
cu... un hipopotam. în cele din urmă, această dorință a fost îndeplinită — 
Intr-un chip original, după cum se vede. La cererea vizitatorilor, directo
rul grădinii zoologice intră în... pielea hipopotamului, interpretind cu multă 
convingere rolul acestuia.

• Safari Expresi t SCALA — 9; 
1145; 13,30; 15,45; L8; 30,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20. FAVORIT - 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat î VICTORIA — 15; 
17,15; 19,30.
• Ora zero : TIMPURI NOI — 15; 
17,15; 19,30.
• Julia : FEROVIAft — 0: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea „Stadion" 8 BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17.30; 19,30. FLA
CĂRA - 15; 17,15: 19,30.
• Omul Vineri : EXCELSIOR — 
9; ÎL,15: 13.30; 15,45; 18; 20.15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20,15.
• Mușchetarul român t DACIA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Eboll : GRIVIȚA — •{ 11,30; 
14; 16,45; 19,15.

• Interviuri despre probleme per
sonale : BUCEGI — 16; 18: 20.
• Răzbunarea panterei roz; GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30: 1545; 18; 
20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Ultimul start : LIRA — 16;
18; 20.
• Ultima Jertfă : DRUMUL SĂRII 
— 16; 18; 30.
• Totul pentru un ctntec s FE
RENTARI — 17.30; 19.30.
• Speranța : COTROCENI — 15; 
17,15; 19.30, FLOREASCA — 11; 13; 
15,30; 17,45; 20.
• Revanșa : PACEA — 10: 18,15.
• Piedone Africanul ! VOLGA — 
9; 12; 14,30; 17; 19,30, TOMIS — 
9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Intllnire la sfîrșitul Iernii l 
VIITORUL — 15,30; 17.45; 30.
• Soarta Aurei șl Argentinei l 
POPULAR — 15,30; 17,30; 19,30.

• Domnul Miliard : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu : MUNCA — 
18; 20.
• 39 de trepte : MIORIȚA — 11/* 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Un suris în plină vară :
MOS — 17t30; 19,30.
• Nick darter super^icc v S 
PROGRESUL — 18; 20.
• 3! dec.. l
tice - 9; 10,30: 12. ?®B.e’lcalan . 
13,30; 15; 16,30;
Căluțul cocoșat -Jig.-oomA- 
țica — 12: 17.3C-
a. Proeram ae vacantă : FAVO- _ 9 buzești - 9: 11.15: 
n 15 fjAcăra - 9.30: n.so:

nsCEGI — 10: LIRA — 10: 
- 9. FERENTARI - 

S^^OREASCA - 9. PACEA - 
li 11- 13. MUNCA — 15. COSMOS 
- 10: 12; 14. PROGRESUL - 15.30.

/
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Oaspeți 
ai României 
despre România

„O ȚARĂ FRUMOASĂ, UN POPOR UNIT 

Șl ENTUZIAST, DEVOTA T SOCIALISMULUI Șl PĂCII"

An de an, tot mai mulți oaspeți de pe toate meridianele globului ne vizitează țara i șefi de stat 
ț| guvern sosiți pentru intîlniri și convorbiri la cel mai înalt nivel ; membri ai delegațiilor parlamentare, sin
dicale, de femei și tineret ; oameni de știință, scriitori, artiști, ziariști participant la evenimente importante sau 
la prestigioase manifestări științifico-culturale, reprezentanți ai cercurilor economice ; mulți, foarte mulți simpli 
turiști dornici să-și folosească vacanțele pentru a cunoaște țara și poporul nostru.

Pentru toți acești străini, care sosesc pe ospitalierul pămînt al patriei noastre, România încetează de 
a mai fi străină. Ei „descoperă" România de azi, cu tot ce înseamnă ea ca țară socialistă, independentă 
și suverană. In declarații făcute la încheierea vizitelor sau la reîntoarcerea in țările lor, mulți dintre oaspeți 
iși împărtășesc- bogatele impresii pe care le-au cules în cursul vizitelor. Sînt mărturii ce. ilustrează elocvent 
prestigiul crescînd al României socialiste, sporirea continuă a prietenilor ei in lumea largă.

Din multitudinea unor asemenea declarații, redăm mai jos cîteva mai semnificative :

Frumuseți românești

„Proeminentă 
personalitate politică 
a contemporaneității"

„Este o mare plăcere pentru mine 
să vizitez România, țară față de care 
in Grecia există un viu și profund 
interes. Tocmai răspunzînd acestui 
interes al opiniei publice grecești am 
editat ciclul de opere, în 5 volume, 
intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU — 
ROMANIA ȘI LUMEA CONTEM
PORANA".

Actuala vizită mi-a, oferit posibi
litatea de a cunoaște mai îndeaproa
pe, odată cu ospitalitatea poporului 
român, realizările" de seamă pe care 
el le-a obținut în toate domeniile de 
activitate. Bucurîndu-mă de cinstea 
de a fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu, doresc să relev impresia 
de neuitat pe care mi-a produs-o 
convorbirea avută, care a pus in evi
dență deosebitele sale calități umane 
și de proeminentă personalitate poli
tică, pretutindeni apreciată pentru 
eforturile neslăbite pe care le depune 
pentru promovarea cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării internaționale".

Ghiorqhos PNEVMATIKOS 
editor, Grecia

„Rezultate 
impresionante"

„Pe baza celor văzute, cred că pot 
spune, fără nici o exagerare, g{‘ 
succesele pe care popflrvfofi s’ocie- 
obțlne în dezyfâYâ mai bună și mai 
lupteosa, sînt atît de impresionante 
și de mari încît pe noi, ca țară so
cialistă prietenă, aceste rezultate ne 
bucură sincer. Vizita noastră in 
România a avut loc în anul în care 
clasa muncitoare din țara dumnea
voastră, poporul dumneavoastră au 
sărbătorit a 35-a aniversare de la 
eliberare — eveniment ce, pe lîngă 
o privire retrospectivă asupra a tot 
ce s-a realizat, înseamnă o stimu
lare, un impuls pentru noi eforturi".

Draqoslav MARKOViCI 
președintele Adunării Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia

„Un popor unit, 
entuziast"

„Am vizitat România de două ori 
și sentimentele mele față de această 
țară și față de partidul ei sînt foarte 
călduroase. Am participat insă pen

tru prima oară la un congres al 
Partidului Comunist Român și pot 
să spun că am trăit o experiență 
extraordinară. M-a impresionat pro
fund spiritul optimist care se degajă 
din prima parte a Raportului, cea 
referitoare la viitorul societății ro
mânești. Trăim intr-o lume confrun
tată cu mari dificultăți economice, 
analizele făcute în țările capitaliste 
fiind în cea mai mare parte pesi
miste. A elabora un program pentru 
viitorii cinci ani, prevăzînd un înalt 
nivel de dezvoltare în toate dome
niile de activitate, iată o inițiativă 
foarte curajoasă ; sînt convins că 
acest plan va fi îndeplinit cu succes 
de poporul român, unit și entuziast".

Berqe FURRE
președintele Partidului Socialist 
de Stînga din Norvegia

„Efectiv cetățenii 
decid în toate"

„Ceea ce m-a impresionat în mod 
deosebit pe mine, care vin dintr-o 
țară capitalistă, este faptul că toate 
planurile pe care țara dv. și le pro
pune sînt discutate de oameni, de 
popor. Deci nu este vorba de un grup 
de oameni care iau decizii și de un 
altul care trebuie să le aplice, ci de 
un larg colectiv care decide cum va 
fi producția, ce trebuie făcut în do
meniile serviciilor sociale, bunurilor 
de consum".

..neie Partidului Comunist 
din Australia

„O experiență care 
merită să fie studiată"

„Sînt foarte fericit că, în perioada 
vizitei în România, am văzut una 
din principalele zone industriale ale 
țării dumneavoastră, zona Brașovu
lui. Am putut lua, de asemenea, cu
noștință de dezvoltarea mai multor 
ramuri industriale, cu un nivel teh
nic ridicat. Am fost foarte bucuros 
să cunosc aceste realizări, deoarece 
noi, în Egipt, considerăm România 
o țară a cărei experiență merită .să 
fie studiată. Țara dumneavoastră 
a făcut un salt remarcabil pa calea 
progresului tehnic, industrial, mai 
ales în pltimii 10 ani. La aceasta 
se adaugă cele văzute în domeniul 
industrializării agriculturii ; am vizi
tat mai multe obiective în acest do
meniu. Consider că realizările pe 
care le-am văzut reflectă cu claritate

ce poate face o țară care se blzuie 
pe propriile resurse și forțe".

Hammad El SAYEH 
ministrul economiei, 
comerțului exterior 
și cooperării economice din Egipt

„Odată ce ai văzut 
România, 

greu te mai poți 
despărți..."

„La cea de-a șaptea mea lntîlnîre 
cu România pot să vă spun că fie
care vizită mi-a permis să constat o 
evoluție economico-socială dinamică, 
progresele pe care le-a înregistrat 
țara în numeroase domenii. Și dacă 
pe noi, cei care venim din nordul cel 
friguros, este firesc să ne Incinte a- 
ceste ținuturi pline de soare, am pu
tut aprecia în același timp luminoasa 
dezvoltare a orașelor, apariția con
tinuă a unor noi construcții în jurul 
vechilor nuclee urbane, îmbogățind 
mereu imaginea pămîntului țării. 
Românii sînt un popor dirz 
un popor care a den/)» ultimelor de-
presionantă î» "năsirea patriei sale, cenii P^Xltt dintre cei care au 
Ca și mine, mulp captivați de ,su- 
vizitat țara au Io» ,lienibri ai
fletul romartgg'’ prietenie Suedia- 
o.„„rtnia și vor să o cunoască me

reu mai bine. De aceea, obișnuiesc 
să spun : „En gang Rumănien, alltid 
Rumănien" — O dată România, tot
deauna România. O dată ce vezi țara, 
greu te mai poți despărți de ea“.

Sven OSTERBURG 
secretarul Asociației de prietenie 
Suedia—România

„Țara dv. - 
a doua mea casă"
„Vin cu multă plăcere în România 

de fiecare dată și îmi pare rău cind 
plec. îmi place țara dumneavoastră, 
iubesc poporul român. Sînt mulțumit 
că am avut ocazia să operez îm
preună cu specialiștii de aici. Româ
nia este aproape a doua casă pen
tru mine. Aș dorr să mulțumesc 
autorităților care mi-au permis să 
cunosc o experiență incredibilă de 
acumulare rapidă a progreselor chi
rurgiei cardiace și să ajut efectiv oa
menii suferinzi. Este una dintre cele 
mai mari experiențe pe care am 
parcurs-o în viață".

Dr. Marius BARNARD 
chirurg din Capetown (R.S.A.)

„Oameni și locuri 
de un pitoresc aparte"
„Vizita noastră în România a fost o plă

cere. Am făcut cunoștință cu oameni și 
locuri de un pitoresc aparte, cu o țară cu 
străvechi tradiții de cultură și civilizație. 
Această impresie mi-am format-o vizitînd 
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste 
România, Muzeul de artă, vestigiile arheo
logice de la Curtea Veche din bătrînul

București, monumente istorice ți d» artă 
din zona de nord a Moldovei. România este, 
în același timp, o țară a turismului. Am 
descoperit-o acum. Pentru orice iubitor 
de natură, de sport, stațiunile de pe Va
lea Prahovei, pitoreasca Poiană Brașov, pe 
caro le-am vizitat, sînt un ideal loc de pe
trecere a vacanței".

Peter GILMORE
cctor, protagonistul serialului 
„Linia maritimă Onedin"

e scurt
AGENȚIILE DE PRESA

ÎNAINTEA GREVEI SIDERURGIȘTI- 
LOR BRITANICI. Primul ministru bri
tanic, Margaret Thatcher, a respins ce-, 
rerea liderului opoziției laburiste, James 
Callaghan, privind convocarea unei sesi-, 
uni de urgență a parlamentului, pentru 
a discuta conflictul de muncă din indus
tria siderurgică a țării. M. Thatcher a 
insistat ca sindicatele și direcția compa
niei să ajungă la o înțelegere fără inter
venția guvernului. După cum se știe, 
sindicatele din industria siderurgică au 
anunțat declanșarea unei greve generale 
începînd cu data de 2 ianuarie dacă ce
rerile lor nu vor fi satisfăcute.

ALEGERI ÎN SOMALIA. Duminică 
dimineața, în Somalia au început o- 
perațiunile de votare, in cadrul primelor 
alegeri parlamentare organizate în țară 
in ultimii zece ani. Peste' trei milioane 
de somalezi au fost chemați la urne 
pentru desemnarea celor 171 de membri 
ai Adunării poporului, precum și pentru 
alegerea administrațiilor regionale.

LONGEVITATE. Cel mai în virstă lo
cuitor al' Japoniei, sculptorul in lemn 
Denchu Hiragushi, a murit, duminică, la 
Tokio, în urma unei pneumonii. El a- 
vea 107 ani. Denchu Hiragushi a fost 
membru al Academiei de arte frumoase 
din Japonia.

SITUAȚIA DIN RHODESIA. Oficiali
tăți britanice din Salisbury au anun
țat că pină in prezent in Rhode
sia nu s-âu înregistrat încălcări ale 
încetării focului, care a intrat in vi
goare vineri, ora 24, informează a- 
gențiile Reuter și Associated Press. In 
prezent, sub supravegherea forțelor sta
telor Commonwealthului, în țară se des
fășoară operațiunile de concentrare a 
forțelor patriotice Zimbabwe în 16 puncte 
stabilite in diferite regiuni și de can
tonare a trupelor regimului minoritar 
de la Salisbury la bazele deja existente.

un 
in

DISTINCȚII PENTRU CARICATURIȘTII ROMANI. Printre laureații primului 
concurs internațional de caricaturi organizat de ziarul japonez „Yomiuri Shimbun" 
se numără patru caricaturiști romani. Este vorba de Octavian Covaci, care a obținut 
medalia de aur la categoria lucrărilor cu subiecte la liberă alegere, de Mihai 
Sțănescu ale cărui caricaturi au primit premiul special al comitetului de selecție, 
și de Miron Dinulescu și V. Timoc, care au obținut distincții pentru calitatea 
deosebită a lucrărilor prezentate. La concurs au participat 9 846 de caricaturiști 

conferit lui Vichoke Mukdamanee, dindin 34 de țări. Marele premiu a fost 
Thailanda.

UN SATELIT DE TELECOMUNICA
ȚII de tip „Orizont" a fost lansat in 
Uniunea Sovietică, anunță agenția 
T.A.S.S. Satelitul este echipat cu aparate 
perfecționate de retransmitere a progra
melor de televiziune și destinate asigu
rării legăturilor telefonice și telegrafice. 
Cu ajutorul acestui satelit urmează să 
fie transmisă de la Moscova desfășurarea 
manifestărilor sportive programate în di
ferite orașe sovietice in cadrul Jocurilor 
Olimpice din 1980.

MAJORĂRI ALE PREȚULUI 
TROLULUI. ~ ~ -
Oman a hotărit, , __ ______
prețului petrolului exportat la 28,20 do,- 
lari per baril. Decizia are efect retroactiv 
de la 1 decembrie. în același timp. Ve
nezuela a hotărit să majoreze, de la 
1 ianuarie 1980, prețul de export al pe
trolului său de la 24 la 26 dolari barilul 
— a anunțat ministrul venezuelean al 
energiei și minelor, Humberto Calderon 
Berti.

PE-
Guvernul Sultanatului 

simbătă, majorarea

BUGETUL NIPON. Guvernul japonez 
a aprobat proiectul de buget pe anul 
1980, a cărui principală caracteristică o 
reprezintă austeritatea, avindu-se in ve
dere necesitatea ameliorării situației fi
nanciare a țării. Nivelul cheltuielilor 
prevăzute se ridică la 42 588 000 milioane 
de yeni (aproximativ 171 miliarde do
lari').

I UN URIAȘ ZACAMÎNT DE ȘISTURI
■ BITUMINOASE, întins pe o suprafață 
I \e 420 kmp și conținînd rezerve de circa 

^miliarde tone, urmează să înceapă a 
Ixploatat curind în Madagascar. în 

u!le * porțiuni, zăcămîntul poate fi ex- 
p oațm ța suprafața, ceea ce va re(juce 

I fansider^jj cheltuielile. Autoritățile au 
I e Șborat U‘-Drogram de doi ani de cer

ce ari pentru depistarea altor zone cu 
j șisturi bîtuminofeM»

Ploile abundente care s-au abătut in ultimele zile asupra unor regiuni din Italia 
au provocat mari inundații în diverse localități. La Veneția, apele au depășit cu 
1.60 m nivelul normal, revărsindu-se pe străzi și provocînd însemnate pagube, 
inclusiv monumentelor Istorice ale orașului. Fotografia înfățișează un aspect 

de pe străzile Veneției

Pentru ei!
- Ciocniți, astă-seară. un pahar — pentru ei !
Un sfîrșit de an și un început de an nou stimulează prognozele ; 
sfîrșit de an care apropie pragul unui nou deceniu le decuplează 
proporție geometrică. Curg previziunile, plouă, ninge, viscolește cu

anticipări.
Bineînțeles, nu-i vorba de prezicătoarele care descifrează decepții 

sentimentale in zațul de cafea. Astrologii în speță sint oameni serioși, 
nu se uită la stele, cl la pămint ; de cind uncia și barilul au intrat in 
cotidian, ca nasturii sau solnițele, ghicitorii viitorului aștern pe masă 
nu cărți de joc, ci dosare cu statistici economice, proorocind auditoriului 
respectiv vești sumbre - un deceniu de inflație, șomai, stagnări. Chiro- 
rnanții moderni așteaptă să li se întindă mina, mai precis sute de mili
oane de miini sleite, să le arunce un bănuț și să le citească în palmă 
cum le va crește „linia vieții". Vizionari „extra-lucizi", in locul globului 
magic dp cristal, analizează macheta globului terestru - și descriu, 
detaliat, scenariile conflagrațiilor viitorului deceniu purtate de barbarii 
electronici.

Ca în vitrina unui magazin de jucării, pentru copiii cu ochii uimiți, 
viitorul deceniu se pregătește să expună mașini supra-inteligente, ordi
natoare casnice puse la priză în gospodării, videotelexuri și videodiscuri, 
cursuri universitare pe microprocesoare cit o unghie, navete spațiale și 
uzine submarine, comenzi la băcănie prin satelit, o revoluție telematică, 
apreciată ca mai importantă decît descoperirea electricității.

Să ciocnim însă, astă-seară, un pahar - pentru ei. Pentru biologi 
și geneticieni.

Deoarece ei programează pentru vitrina viitorului deceniu cele mai 
mari minunății. Unii promit să recruteze bacterii nesalariate și să le pună, 
de zor, la producția de proteine, pentru nevoile alimentare, sau de 
gaze, pentru cerințele energeticii. Alții — ne arată în microscop hibrizi 
biologici, celule cu două nuclee, cu cromozomi de om și șoarece, și 
promit vaci care să se înmulțească mai repede decît iepurii. Alții - 
promit „obiecte — viață" sau proteze genetice; tiroidele sau supra
renalele uzate se vor înlocui, cum schimbi o roată la mașină, siringa 
cu anestezic luind locul cricului. Bioarhitectura anticipează producția de 
atleți, baschetbaliști supra-înalți sau halterofili-macara, iar bioingineria
- fabricarea în serie de Beethoveni, Shakespeari sau Rodini. După co
manda federațiilor de sport sau a părinților.

E adevărat, nici un inventator n-a prevăzut evoluțiile ulterioare ale 
invenției. Nobel s-a îngrozit văzînd destinațiile dinamitei, ca și Einstein
- bomba atomică. Și atunci, nu există riscuri pentru patrimoniul ere
ditar al umanității ? Dacă în locul oamenilor supeiiori se vor produce 
muncitori-roboți sau soldați-acerebiali ?

Nu e însă obligatoriu ca omul nou să se nască în eprubete și re
torte, iar pe lîngă geneticienii laboratoarelor mai există și alții.

Să ciocnim, urînd „Noroc I” geneticienilor cu sau fără diplomă, fără 
deosebire de profesie, de naționalitate sau rasă, adică milioanelor și 
miliardelor de oameni simpli, dornici de pace și viață senină. Ei sint 
cei mai mari geneticieni și bioconstructori, ei, uniți, au capacitatea 
să modeleze oameni într-adevăr noi, care să nu mai anticipeze, realist 
ori nu, globuri sîngerii și înecate în fum, oameni care să-și înțeleagă 
comuniunea destinelor pe planetă și să respecte condiția și vocația 
umană.

Omul este demiurgul care l-a creat pe om, și ei împreună, cu toții, 
pot realiza cel mai minunat dar pe care mileniul nostru II poate aduce 
planetei :

să facă omul — OM.
N. CORBU
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Lambros ZOGAS

Noroc bun, 
Românie!

I

Vesel aleargă trenul, 
împodobit cu stegulețele oamenilor. 
Se îndreaptă 
spre tara bucuriei,
a dragostei, 
a caldei primiri.

Ne dau binețe
Carpafii,
cu brațele deschise
ne așteaptă 
Bucureștiul.
„Bine ați venit 1“
— ne spune Bărăganul.
„Bine ați venit1“
— repetă, în albastră ttilăzuire de valuri, 
Marea Neagră.

Noi,
care am trăit odinioară 
clipele disperării, 
care ajunsesem să nu mai avem 
nici casă, nici speranță, 
n-am uitat că la sinul 
acestei patrii 
am găsit alinare, 
că aici am ailat adăpost 
și, cu evlavie, -
dăm nemărginită cinstire 
acestor meleaguri.

n
România ne întîmpină
cu pline și sare, ,
iar noi pășim solemn, 
purtînd ecouri
de departe aduse...
Olimpul salută Carpatil
cu o creangă de măslin in mină: 
Noroc bun, Românie I 
Thesalia salută Bărăganul, 
iluturînd un snop de spice-aurii : 
Noroc bun. Românie !
Atena salută Bucureștiul,
cu toată căldura zîmbetului pe buze t 
Noroc bun, Românie !
Elada salută Romănia 
cu înfiorarea tulburătoarei fraternități : 
Noroc bun, Românie I
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Romănia e o nesfîrșire de trandafiri purpurii 
La ceasul amiezii,
maci aprinși lucesc In marea de aur
a Bărăganului.
Carpatii revarsă generoși 
respirația pură a înălțimilor.
Chipul tării se oglindește seara 
în apele bătrînulul Danubiu, 
pe care plutesc, liniștite, 
vapoarele viitorului.

IV

Romănia a îmbrăcat haine de lucru
și s-a urcat pe schele
să dea temeinicie zilei de mîine.
A ieșit pe ogor 
să-i sporească belșugul.
In adîncurile pămîntului a coborit, 
să-i urce în lumină bogățiile.
S-a aplecat peste pagini de carte, 
să descopere semnele noului. 
Romănia poartă haine de lucru.

V

In palmele tale bătătorite, 
frate Ioane, 
descifrez viitorul sigur al României 
și sint fericit.
în brațele tale, Florico, 
soră bună a mea, 
pruncii României cresc surîzători, 
asemeni bobocilor de trandafiri, primăvara. 
Frații mei romăni, 
am certitudinea împlinirilor voastre, 
știu că destinul românesc 
se prevestește frumos
și mi se umple inima de soare și cîntec.

VI

Romănia
te îmbie cu deschiderea zării,
Romănia
e neasemuită ca dragostea,
Romănia
e dulce asemeni sărutului, 
Romănia
e caldă precum o mină frățească.

tn Romănia te simți 
totdeauna acasă, 
întotdeauna ca acasă Ia tine.

î mîndră Romănia, 
asemeni platanilor zvelți, 
strălucitoare e Romănia, 
precum stelele-n cer.
Cîntecele României 
sînt susur cristalin de izvoare, 
fruntea României 
are înseninarea 
fermecătoarelor zile de August.

VII

Ascultă, prietene !
Cind întîlnești 
cuvîntul: „Romănia", 
citește : „Dragoste".

Cind buzele rostesc :
„Romănia",
sufletul tău să rețină 
mesajul sincer al fraternității.

Cind vezi
numele României,
fii sigur că el înseamnă : 
n Prietenie".

Fragmente din volumul în pregătire, intitulat : 
„Noroc bun. Românie I"
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