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Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile Ministerului 
Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții au îndeplinit, cu 
56 de zile mai devreme, sarcinile 
de plan pe primii trei ani ai pla
nului cincinal. Ca urmare a acestui 
fapt, pină la sfîrșitul anului 1978 
va fi realizată o producție indus
trială suplimentară de peste zece 
miliarde lei, materializată în pro
duse fizice solicitate atît pentru 
consumul intern, cît și pentru ex
port.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de 
conducere al Ministerului Econo-

demiel Forestiere și Materialelor 
Construcții, se spune :

Exprimind încă o dată întreaga 
adeziune față de politica internă și 
internațională a Partidului Comu
nist Român și dînd expresie sen
timentelor de adine respect și mul
țumire fierbinte pentru grija per
manentă și atenția neobosită pe 
care o acordați ramurii materiale
lor de construcții și economiei fo
restiere, vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că vom face totul 
pentru a încheia cu bune rezultate 
activitatea pe anul 1978 și pentru 
a pregăti condițiile optime de rea
lizare a sarcinilor de plan și a 
programelor suplimentare pe anul 
1979.

Președintele Nicolae Ceaușescu
în județele Dolj șl Galați s-a încheiat recoltarea 

porumbului și a sfeclei de zahăr

și președintele Rudolf Kirchschlăger 
au semnat ieri Comunicatul comun

româno-austriac
Sinteză a rezultatelor pozitive cu care se încheie vizita în țara noastră a șefului 
statului austriac, documentul semnat deschide noi perspective dezvoltării 

lațiilor prietenești și intensificării cooperării dintre cele două țări și popoare

Beneficiind de un număr sporit 
de mijloace mecanizate, oamenii 
muncii de pe ogoarele județului 
Dolj au încheiat, la 12 noiembrie, 
recoltatul porumbului de pe cele 
175 mii hectare rezervate acestei 
culturi.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., secretarului general al 
partidului, de comitetul județean 
de partid, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru încheierea în cel 
mal scurt timp a livrării produselor 
destinate fondului central al statu
lui, pentru înfăptuirea tuturor pro
gramelor de dezvoltare intensivă a 
agriculturii, spre a transforma și în 
această importantă ramură de pro
ducție cantitatea într-o nouă ca
litate. superioară. Ne angajăm 
în fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că, prin măsurile 
pe care le-am luat și pe care le 
vom întreprinde în continuare vom 
îndeplini și depăși sarcinile ce ne 
revin în agricultură, fiind animați

de dorința unanimă a tuturor de a 
traduce în viață îndemnul dumnea
voastră privind situarea Doljului pe 
un loc fruntaș în marea întrecere 
cu celelalte județe ale țării.

In telegrama pe care a adresat-o 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de 
partid Galați raportează că oa
menii muncii din agricultura aces
tui județ au încheiat, la 10 noiem
brie, recoltarea porumbului și a 
sfeclei de zahăr de pe întreaga su
prafață cultivată, încadrîndu-se în 
termenul stabilit.

în aceste zile se depun eforturi 
sporite, astfel ca pină la 15 noiem
brie cantitatea planificată, de 115 000 
tone porumb, să fie integral li
vrată fondului de stat. De aseme
nea, oamenii muncii de la sate ac
ționează cu fermitate, ziua și noap
tea, pentru eliberarea terenului, 
executarea arăturilor, fertilizarea 
terenurilor eliberate de resturile 
vegetale în vederea asigurării unei 
baze trainice necesare obținerii unor 
recolte sporite în anul viitor.

• Record al oțelarilor. 
După ce cu puțin timp în urmă 
oțelarii gălățeni reușiseră să sta
bilească un valoros nivel de pro
ducție — zilnic, aproape 17 000 tone 
de oțel — recent acest record 
a fost depășit, realizindu-se 18 081 
tone oțel. Acest valoros succes 
a fost posibil prin întărirea con
tinuă a disciplinei tehnologice și a 
asistenței tehnice pe schimburi, prin 
scurtarea duratei de elaborare a 
șarjei etc. (Dan Plăesu).

• Complex comercial 
modem RecenL 'n noul cartier 
de locuințe Cornișa Bistriței din 
Bacău a fost inaugurat complexul 
„Mărășești", cea mai mare unitate 
comercială a orașului. Ea cuprinde 
peste 20 de unități de prezentare, 
desfacere și prestatoare de servicii. 
(Gheorghe Baltă).

o Casă de cultură în- 
tr-un tînăr oraș. In t,nă' 
rul oraș Costești din județul Argeș 
ș-a inaugurat o nouă casă de cul
tură. Ea dispune de o sală de fes
tivități cu 450 de locuri, precum șl 
de bibliotecă și spațiu pentru alte 
activități cultural-educative. Cu 
acest prilej a fost deschisă expo
ziția „60 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român". 
(Gheorghe Cîrstea).

• Constructorii -îna- 
vans față de grafic. Oamenil 
muncii de la Trustul de construcții 
industriale din Iași, unitate ce exe
cută importante obiective indus
triale în această zonă, precum și în 
alte județe ale Moldovei, au înde
plinit sarcinile anuale de plan cu 
un avans de 60 de zile la lucrările 
de construcții industriale. Prin a- 
vansul cîștigat se vor realiza sta
dii fizice suplimentare în valoare 
de peste 60 milioane lei. In cele 10 
luni care s-au scurs din acest an, con
structorii ieșeni au proiectat și re- 
proieOtat circa 40 de tehnologii in
dustrializate de execuție a lucrări
lor pe marile șantiere ale țării. 
(M. Corcaci).
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Sîmbătă, 11 noiembrie, președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele federal al Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchschlăger, au sem
nat, în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Palatul Republicii, Co
municatul comun între Republica So
cialistă România și Republica Austria, 
document care sintetizează rezultate
le fructuosului dialog la nivel înalt 
prilejuit de vizita în țara noastră a 
șefului statului austriac.

solemnitate parte 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Herma Kirchschlăger.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Manea Mănescu, losif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu. Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin,

Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ur- 
su, Vasile Mușat, miniștri, alte per
soane oficiale române.

Au fost de față dr. Willibald Pahr, 
dr. Josef Staribacher, celelalte per
soane oficiale care l-au însoțit pe 
președintele federal al Republicii 
Austria în vizita sa în țara noastră.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele federal Ru
dolf Kirchschlăger s-au felicitat re

ciproc, și-au strîns cu căldură mii- 
nile.

Cei doi șefi de stat au rostit alo
cuțiuni, primite cu aplauze de cel 
prezenți.

La încheierea ceremoniei, președin
ții celor două țări au ciocnit o cupă 
de șampanie pentru continua dezvol
tare a prieteniei, colaborării și coo
perării dintre România și Austria, 
pentru realizarea năzuințelor de pa
ce și progres ale întregii omeniri.

(Agerpres)

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte. 
Stimată doamnă Kirchschlăger, 
Domnilor,
Stimați tovarăși și prieteni.
Aș dori să exprim incă o dată sa

tisfacția mea, a Consiliului de Stat 
și a guvernului, a poporului român 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Austria.

Vizita dumneavoastră, domnule 
președinte, convorbirile pe care 
le-am avut, precum și Comunicatul 
comun pe care l-am semnat cu pu
țin timp înainte, constituie o expre
sie a acestor relații, a dorinței re
ciproce de a extinde continuu 
această colaborare.

Dorim ca schimburile economice, 
tehnico-științifice, culturale, relațiile 
dintre popoarele noastre să capete 
o extindere continuă. In același 
timp, dorim să conlucrăm tot mai 
strins in realizarea unor relații de 
colaborare intre statele continentului 
european in vederea înfăptuirii do
cumentelor semnate la Helsinki, 
pentru dezarmare, pentru o nouă or
dine economică internațională, pen
tru o politică de destindere și 
de pace.

Vă rog să duceți cu dumneavoastră 
sentimentele de prietenie ale po
porului român și urarea adresată 
poporului prieten austriac de bună
stare, fericire, libertate și indepen
dență 1 (Aplauze).

Cuvintul președintelui 
Rudolf Kirchschlăger

Mult stimate domnule președinte. 
Mult stimată doamnă Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,
încă din prima oră a intilnirii 

noastre a existat o concordantă de
plină, in sensul că activitatea noas
tră trebuie să fie îndreptată spre în
deplinirea tuturor prevederilor Actu
lui final de la Helsinki. Aceasta este 
o cale pe care trebuie să o urmăm 
în permanență in raporturile dintre 
țările și dintre popoarele noastre. 
Este o cale pe care noi am hotărit-o 
de mult timp și mă bucur cind în
registrăm noi progrese pe aceas
tă cale.

Eu, domnule președinte, vă sini, 
de asemenea, foarte recunoscător că 
incă de la inceput ați purtat discu
țiile cu noi intr-o deplină sinceri-

Ceremonia plecării din Capitală

Președintele federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger. 
și-a încheiat, sîmbătă. vizita de stat 
efectuată împreună cu doamna Her
ma Kirchschlăger in țara noas
tră, la invitația tovarășului Nicolae

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării lnalților oas
peți a avut loc pe Aeroportul Inter
național Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele federal Rudolf Kirch
schlăger, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Herma Kirchschlăger au
(Continuare în pag. a IlI-a)

tate și ați creat acea atmosferă care 
a dus în cele din urmă la acest mo
ment al semriării Comunicatului co
mun. Pe această cale dorim să con
lucrăm în continuare. Desigur, in 
abordarea unor probleme noi ne-am 
cunoscut mai bine 
multe puncte de 
același timp, am 
de temelie pentru 
aprofundării relațiilor dintre 
noastre.

înainte de a părăsi ospitaliera 
dumneavoastră (ară, Republica So
cialistă România, permiteți-mi, mult 
stimate domnule președinte, stimată 
doamnă Ceaușescu, să vă aduc mul
țumiri dumneavoastră, precum și 
întregului popor român pentru 
această generoasă ospitalitate, ce s-a 
reflectat și în zîmbetele oamenilor 
care ne-au intimpinat pretutindeni.

Doresc României mult succes in 
conlucrarea pentru o pace in lume, 
ca stat independent, suveran și egal 
în drepturi ! Vă asigur că și austrie
cii își dau străduința să conlucreze 
pentru realizarea unei Europe pașni
ce și fericite. încă o dată, mulțumiri 
cordiale și la revedere, la Viena 1 
(Aplauze).

reciproc, din mai 
vedere. Dar, în 
pus și o piatră 

noi impulsuri 
țările

De cîțiva ani încoace, de 
cîte ori călătoream la Re
șița mă fascina o construc
ție aflată in lucru și pe 
care în închipuirea mea de 
poet o asemuiam cu ima
ginea zveltâ și robustă a 
unui transatlantic. Cind am 
privit-o de pe dealul din 
vecinătatea furnalelor, ase
mănarea ei cu silueta unei 
mari nave oceanice mi s-a 
părut și mai frapantă. Iar 
în clipa cînd un prieten lo
calnic mi-a spus că îndără
tul acelei masive construc
ții albastre prinde viață cea 
dintîi fabrică de motoare 
navale din țară mi-am dat 
seama că metafora mea dă
duse de fapt numele cel 
mai potrivit unei realități 
aflate în mișcare. Azi. fa
brica a început să producă 
motoare navale și pe drept 
cuvînt se poate spune că 
tînăra și puternica unitate 
industrială din valea Bîr- 
zavei, pornind în cursă, a 
ridicat mare!«.pavoaz.

La mijlocul lunii septem
brie la „bordul" ei s-a pe
trecut un eveniment memo
rabil. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat aici 
o vizită de lucru. Omul 
care in urmă cu cîțiva ani 
se gindise pentru prima 
oară la construcția acestei 
uzine, omul care o imagi
nase cu mult înainte chiar 
ca ea să fi căpătat contur 
pe hîrtia de calc și pe ma
cheta arhitecților, sint con
vins că a intrat în incinta 
uzinei cuprins de emoție, 
curiozitate și mîndrie. după 
cum miile de muncitori ai 
uzinei, antrenați în făurirea 
motoarelor navale, adică a 
unor produse de cea mai 
înaltă tehnicitate și abso
lut fără precedent in isto
ria metalurgiei românești, 
îl primeau pe conducătorul 
țării mindri să-i raporteze 
că înaltele sarcini încredin
țate sint îndeplinite.

La citeva ore după me
morabila vizită. în cuvin- 
tarea rostită la 
din piața centrală a cetății 
de foc. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : 
buie să 
menea, 
pe care 
fabrică 
care, deși la începutul ac
tivității. a reușit să produ
că un număr de motoare, 
trecînd în prezent la con
strucția motoarelor de 
20 000 și 30 000 C.P. Unele 
motoare sint în curs de a 
fi montate pe nave, unde 
sperăm că vor funcționa 
așa cum au funcționat pe 
bancurile de probă 
uzină. în felul acesta, 
viitor vom înzestra navele 
românești 
bricate în 
Reșița".

La cîteva 
ce avusese 

^vizită și care, cu tot carac-

mitingul

„Tre- 
menționez. de ase- 
impresia deosebită 
ne-a produs-o noua 
de motoare navale.

din 
în

cu motoare fa- 
România — la

săptămîni după 
loc aici istorica

terul său pronunțat de lu
cru, s-a înscris ca un eve
niment ce ține nemijlocit 
de biografia uzinei, cele 
trei hale industriale ale în
treprinderii încă păreau 
marcate de acel moment 
memorabil. Am înțeles că 
elogiul pronunțat de secre
tarul general al partidului, 
pătrunzînd în inimile mun
citorilor care își manifestă 
aci ardoarea, vocația și con-

gică. oricît de ambițioasă si 
pretențioasă ar fi ea. este 
îndeplinită perfect, la pa
rametrii competitivi ai teh
nicii mondiale.

Secretarul comitetului de 
partid al fabricii, tovarășul 
Moise Damian, relevînd 
cele spuse mai sus, voia de 
fapt să-mi arate că în în
treaga lume doar foarte 
puține țări fabrică motoare 
navale de puterea și com-

REȘIȚA
a înălțat

marele pavoaz
Reportaj de Petru VINTILA

știința în produsele pe care 
le făuresc, a căpătat din 
prima clipă semnificația 
profundă a unui document 
de istorie, devenind un im
portant punct de referință 
ce implică in egală măsură 
apariția unor noi repere în 
istoria românească a con
strucțiilor navale, ca și re
cunoașterea în cadrul unui 
elogiu maxim că. pusă în 
fața clasei muncitoare din 
Republica Socialistă Româ
nia, orice sarcină tehnolo

plexitatea celor ce au în
ceput să fie construite la 
Reșița și că. pusă in func
țiune intr-un timp relativ 
scurt, noua uzină reșițeanâ 
se înscrie nu numai intre 
cele mai importante reali
zări ale planului cincinal 
in curs, dar și între eveni
mentele tehnologice remar
cabile ale dezvoltării 
dustriale pe

E destul să 
rul de 20 000 
porțiile unei

in- 
plan mondial, 
arăt că moto- 
C.P. are pro- 
clădiri cu trei

niveluri, o lungime de peste 
12 metri și o greutate de 
600 tone. Forța lui de trac
țiune este egală 
de autoturisme 
Pus la standul de 
astfel de gigant, 
precizia unei bijuterii, pare 
el însuși o uzină. Dacă a- 
dăugăm la acest amănunt 
faptul că standul de probă 
constituie la rîndul său nu 
un simplu suport, cum s-ar 
putea crede, ci un labora
tor uzinal dotat cu cele mal 
perfecționate aparate de 
măsură și control, cu ta
blouri de comenzi electro
nice, cu cabluri, fire și con
ducte totalizind multi kilo
metri liniari, ne putem da 
seama că acest centru ner
vos în care se reproduc 
tehnic absolut toate condi
țiile de lucru în regim ma
ritim reprezintă un com
plicat proces de control 
tehnic de calitate, ca și o 
dovadă spectaculoasă a gra
dului deosehit de înalt a- 
tins fie pregătirea profesio
nală a muncitorilor. Prac
tic, în această fabrică nu 
există muncitori cu califi
care obișnuită. Strungarii, 
frezorii, rectificatorii, lăcă
tușii, mecanicii și montorii 
sint pe drept cuvînt niște 
specialiști în profesia lor. 
Dacă amintim că majorita
tea muncitorilor sînt pînă 
la vîrsta de 35 de ani, că 
peste 600 de tineri din fa
brică urmează cursurile li
ceelor de specialitate și că 
întreg efectivul de munci
tori este educat și pregătit 
profesional în cadrul între
prinderii, fiind în totalitate 
opera acestui strălucit loc 
de muncă, înțelegem că în- 
tr-un astfel de climat crea
tor și de profundă conștiin
ță socialistă a răspunderii 
fabricarea cu succes. în 
premieră națională, a mo
toarelor navale constituie 
o victorie de prestigiu a 
industriei românești.

Nume ca Iosif Wanînger, 
Erou al Muncii Socialiste, 
Ion Barbu, Marcel Dumi
trescu, Cornel Băncilă. An
drei Schwenk, Gheorghe 
Colenciuc. Ion Țițirigă și 
Ion Dbrner, toți șefi de 
echipă, conducători ai unor 
formații de lucru la monta
jul final al motoarelor na
vale, constituie nu numai 
o listă onomastică oareca
re, ci ele exprimă și 
denumesc la propriu pa
siunea în muncă. înalta 
pregătire profesională, sim
țul de răspundere, mîndria 
atît de frumos ambițioasă 
de a duce la bun sfîrșit 
chiar și cele mai dificile 
sarcini, care nici în munca 
lor nu își găsesc vreun pre
cedent, așa cum sînt cele 
legate de realizarea mo
toarelor navale.

cu a 400 
„Dacia“. 

probă, un 
lucrat la

(Continuare în pag. a III-a)^

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele fede
ral al Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlăger, și doamna Herma 
Kirchschlăger au efectuat o vizită de 
stat în România, în perioada 8—11 
noiembrie 1978.

In timpul șederii în România, pre
ședintele federal al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschlăger, îm
preună cu doamna Herma Kirchschlă
ger, precum și delegația oficială care 
l-a însoțit au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Bucu
rești și județul Brașov, bucurîndu-se 
pretutindeni de o primire călduroasă, 
plină de ospitalitate, expresie eloc
ventă a sentimentelor de stimă și 
prietenie pe care poporul rămân le 
nutrește față de poporul austriac.

In timpul vizitei, între cei doi șefi 
de stat au avut loc convorbii i ofici
ale, care s-au desfășurat într-o atmo
sferă de cordialitate, de înțelegere de
plină și de stimă reciprocă.

La convorbiri au participat .
Din pat tea română : Manea

Mănescu, prim-ministru al guver
nului. Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nistru, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe. Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Nico
lae Constantin, șeful grupului de con
silieri ai președintelui Republicii, 
Ștefan Bîrlea, directorul cabinetului 
președintelui Republicii, Octavian 
Groza, ambasadorul României la Vie- 
na, Romulus Neagu, director în 
M.A.E., Nicolae Dumitrescu, director 
în Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Din partea austriacă : Willibald 
Pahr, ministrul federal pentru aface
rile externe, Josef Staribacher, mi
nistrul federal pentru comerț, meș
teșuguri și industrie, Alfred Weihs, 
director al cabinetului președintelui 
Republicii, Franz Wunderbaldinger, 
ambasadorul Austriei la București. 
Ludwig Steiner, ambasador, director

în Ministerul Federal pentru Aface
rile Externe, Josef Meisl, șeful sec
ției pentru comerțul exterior și inte
grare în Ministerul Federal pentru 
Comerț, Meșteșuguri și Industrie, dr. 
Friedrich Frolichstahl, șeful protoco
lului în Ministerul Federal pentru A- 
facerile Externe, Kurt Skalnik. con
silier ministerial, șeful oficiului de 
presă și informații al Cancelariei pre
zidențiale. Wolfgang Loibl, consilier 
la cabinetul președintelui Republicii.

Cei doi șefi de stat au examinat 
relațiile bilaterale dintre cele două 
țări. Evocînd cu profundă satisfacție 
evoluția ascendentă a raporturilor 
dintre România și Austria pe multi
ple planuri, ei au afirmat hotărirca 
țărilor lor de a continua dezvoltarea 
și aprofundarea acestor raporturi.

Părțile și-au exprimat convinge
rea că, pentru făurirea unei atmo
sfere de încredere între popoare, re
lațiile dintre state pot fi așezate nu
mai pe baza respectului independen
ței și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului in tre-

burile interne, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța.

Pornind de la necesitatea de a dez
volta și extinde colaborarea bilate
rală, în toate domeniile de interes 
comun, președintele Republicii Socia
liste România și președintele federal 
al Republicii Austria au hotărît să 
continue dialogul la nivelul cel mai 
înalt.

Ambele părți au subliniat impor
tanța schimbului de păreri la diverse 
niveluri, precum și a contactelor în
tre delegații guvernamentale și par
lamentare. intre organizații și insti
tuții, intre oameni de știință și cul
tură, între cetățenii celor două țări.

Cei doi șefi de stat, exprimind sa
tisfacția lor deplină față de extinde
rea raporturilor de prietenie dintre 
țările lor, au căzut de acord să fie 
întreprinse noi inițiative in vederea 
intensificării și diversificării relațiilor 
economice bilaterale, precum și pen
tru promovarea cooperării economice

(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele

federal al Republicii Austria
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pusă la adăpost in tel mai sturt timp I din Dro- 
de vase 
cazul co
pe primii
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Tînărul de...
70 de ani
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prezente pe scena
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Dintre 
populare 
Casei de cultură din stațiunea 
Călimănești, la faza de masă a 
celei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei", una s-a bucurat de o 
deosebită apreciere, smulgind 
ropote de aplauze din partea 
spectatorilor. Este vorba de for
mația Căminului cultural din 
comuna Runcu, care a prezen
tat o suită de jocuri populare 
pline de nerv, de vioiciune. Pu
blicul a cerut să iasă 
instructorul formației.

Pe scenă a apar ut, 
țăranul Tudor Florea, 
mai a împlinit vîrsta 
ani. (Mulți înainte I).

Și, din nou, in sala întreagă 
a izbucnit un ropot de aplauze... 

Meșterul din 
Ghermănesti

In Germăneștii Vasluiului, un 
om spune că nu are timp să im- 
bătrinească pentru că mun
cește.

— Nu e nici un tîlc in vorbele 
aistea, dar așa e cum zic. De 
cind sint și cit oi fi, nu mă 
despart de unealtă — ne-a spus 
cunoscutul meșter popular 
Gheorghe Alexandrache. sculp
tor în lemn și piatră, ajuns la 
virsta de 73 de ani. Deunăzi, a 
sărbătorit nunta de aur : o ju
mătate de veac de la înteme
ierea căsniciei, tn afară de co
pii și nepoți, la sărbătorire a 
participat tot satul, inclusiv 
artiștii amatori. Pentru că meș
terul conduce cu dragoste 
și iscusință cercul de sculptură 
al copiilor din sat, despre care 
el spune : „Nu că-i laud, 
dar mulți dintre ei or s-ajungă 
artiști, nu glumă !“ S-auzim de 
bine !

la rampă

modest, 
care toc- 
de 70 de

Cu vulpile 
nu-i de 

| glumit
i

Știați că, In ciuda aparențe
lor, cumătră vulpe constituie un 
pericol pentru sănătatea omu
lui ? în legătură cu nota publi
cată de curînd în rubrica noas
tră, despre o vulpe care intrase 
in casa uimi cetățean și iși ad
mira coada-n oglindă, conf. dr. 
Mihail Leonescur^de~la„-ClLuiua.. 
de boli infecțioase Colentina, 
ne-a spus : „Tocmai -JnilptlA, 

r.care au un covipiirtWnent blind 
și pătrund prin casele și ogră
zile oamenilor constituie prind-

I

i
I
i

I
I
I
i

palul rezervor al virusului ra- 
bic, adică al turbării. De aici, ne
cesitatea ca in cazul cind ci
neva este mușcat sau numai 
zgiriat de vulpe, să-și spele 
imediat cu apă și săpun locul 
respectiv și să anunțe de ur
gență medicul cel mai apro
piat. Nesocotind acest lucru, 
din cauza vulpilor, la noi 
fost internați unii oameni 
stare foarte gravă și abia 
putut să-i salvăm".

închis

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

Ieri, în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Brăila se cu
legea porumbul de pe ultimele su
prafețe. Cu toate acestea, nu se poate 
spune că recoltarea s-a încheiat, de
oarece mai sînt de transportat și 
depozitat cantități foarte mari. La 
data de 10 noiembrie, pe cîmp se mai 
aflau în grămezi, sub cerul liber, a- 
proape 92 000 tone porumb in între
prinderile agricole de stat și 52 000 
tone în cooperativele agricole. De ce 
acest decalaj atît de mare 7 Pentru 
că din primele zile ale lunii noiem
brie, în mod nejustificat, 
transportului a scăzut continuu. Față 
de 14 000—15 000 tone de porumb cit 
se transporta la bazele de recepție în 
perioada de vîrf, în ultimele 2—3 zile 
s-au transportat, în medie, numai 
cîte 6 000—7 000 tone. Sînt cooperative 
care, in unele zile, nu au livrat nici 
măcar o tonă de porumb la bazele 
de recepție. Cauzele acestei stări de 
lucruri sint multiple, precumpănitoa
re fiind insă cele de natură subiecti
vă. în unele cooperative agricole, 
cum sînt cele din Viziru, însurăței, 
Tirlele Filiu, Șuțu, Plopu. Ianca și 
altele, s-a instaurat ■ un climat de 
autoliniștire, consiliile lor de con
ducere considerînd că a aduna și a 
lăsa porumbul pe cîmp echivalează 
cu a încheia recoltarea. Or, aici este 
marea greșeală, întrucît nu poți fi 
sigur de producție decit atunci cind 
ultimul știulete a fost pus la adăpost.

Ce părere au organele agricole ju
dețene despre această situație 7 La 
direcția agricolă am fost asigurați că 
în decurs de o săptămină tot porum
bul din cîmp va fi în hambare. Din 
păcate, este un termen care, deocam-

dată, nu are nici o acoperire In fapte. 
„Aceasta este situația — Încerca să 
ne explice tovarășul Alexandru Bor- 
deianu, director adjunct al direcției 
agricole. De cînd lucrez la direcție au 
existat decalaje între recoltare și de
pozitare. Desigur, ideal ar fi, așa cum 
ne recomanda și ministerul, ca tot ce

întreprinderea județeană de trans
porturi auto a pus la dispoziția uni
tăților agricole din județ mijloace de 
transport cu o capacitate totală de 
4 250 tone pentru I.A.S., 1 956 tone 
pentru C.A.P. și 464 tone pentru 
I.J.L.F. Există condiții ca la transpor-

montabile, pentru depozitarea po
rumbului. lucrare ce nu mai poate 
suferi amlnare. Totodată, la unele 
baze de recepție nu se acordă atenție 
depozitării și conservării corespunză
toare 
mului 
ditate 
unde

ritmul

recoltăm să șl depozităm în aceeași 
zi. Numai că, practic, se intîmplă 
altfel...".

Evident, nu putem fi de acord cu 
acest punct de vedere. Scepticismul 
directorului adjunct al direcției agri
cole nu face decît să întărească și mai 
mult părerea că tocmai factorii răs
punzători se ocupă in prea mică mă
sură de întronarea ordinii și disci
plinei ferme în activitatea de trans
port a producției agricole. Datele din 
tabelul de mai jos arată numărulde 
curse efectuate zilnic de mașinile 
I.T.A. Brăila puse Ia dispoziția uni
tăților agricole :

Data I.A.S. C.A.P. I.J.L.F.

4 noiembrie 1.2 2.4 0,8
5 0.8 2,1 0.7
8 1,2 2,2 0.8
7 1.1 2.2 0,7
8 1,2 2.3 0.7
9 1,2 2,3 0,7

tul porumbului întregul parc de ma
șini să facă în medie cite 3—4 curse 
pe zi, iar la legume 1,8 curse. Or, 
așa cum rezultă din tabel, mașinile 
sint folosite cu mult sub capacitatea 
lor, cel mai scăzut indice înregis- 
trindu-se la I.A.S. Situația este ase
mănătoare și în ce privește folosirea 
mijloacelor de transport care aparțin 
unităților agricole. Deci nu se poa
te invoca drept motiv lipsa mijloace
lor de transport, problema capitală 
fiind ca atît mijloacele proprii, cît și 
cele închiriate să fie folosite la în
treaga capacitate.

O atenție deosebită trebuie acor
dată depozitării porumbului. în cele 
mai multe baze s-au asigurat condiții 
optime pentru buna conservare și 
păstrare a porumbului pe timpul ier
nii. Totuși, unele acțiuni de prote
jare a producției sînt întîrziate 
de perioada in care ne aflăm, 
vorba, mal ales, de acoperirea 
oăielor, construite din panouri

a porumbului destinat consu- 
imediat, în general cel cu umi- 
ridicată. La baza de recepție 
livrează 

agricole din > 
ratist 
tonată, 
cîteva 
„Intr-o 
Ion Radu, delegatul I.V.C. Brăila — 
nu mai găsiți un știulete aici. îi ba
tem și-1 livrăm fabricii de nutrețuri 
combinate". Numai că ce 
tîmpla peste o lună dacă 
rumbul adus la începutul 
— din cauza stratului gros 
dității — a început să mucegăiască 
și are focare de încingere 7 Nici în 
alte cooperative agricole nu s-au 
asigurat condiții bune pentru păstra
rea porumbului prevăzut pentru ne
voile proprii. La C.A.P. „V. I.
din comuna Viziru, pătulele nu au 
mai fost reparate de ani de zile și 
sint gata să se prăbușească. Și la 

.Grivița roșie" din însurăței, 
multe alte locuri, nu s-a fă- 
măcar elementarul efort de 
porumbul nu direct pe pă- 
pe paturi de coceni. Din a-

porumb unitățile 
consiliul intercoope- 
pe o platformă be- 

cerul liber.
Ian ca,

sub
mit de tone de porumb, 

lună — preciza

se află

tovarășul

se va în- 
acum po- 
recoltării 

și a umi-

Lenin"

C.A.P. „i 
ca și în 
cut nici 
a așeza 
mint, ci 
ceastă cauză, știuleții care sînt In 
contact cu pămîntul se Înnegresc, 
mucegălesc șl constituie focare de in
fecție în depozite.

Printr-o puternică mobilizare a 
forțelor este posibil și necesar ca 
transportul porumbului din cîmp să 
fie accelerat, astfel ca In cel mal 
scurt timp întreaga recoltă să fie 
pusă la adăpost, prevenindu-se orice 
pierderi.

■ De la începutul cincinalului, constructorii 
beta-Turnu Severin au lansat nu mai puțin 
de diferite capacltâți. „Vîntul bun la pupa I" s-a 
lectivului mehedințean, care și-a îndeplinit astfel 
trei ani ai cincinalului, hărnicie, pricepere, bună 
mai tînârâ unitate industrială din județul Olt, 
confecții Scorniceștl, și-a creat deja drum spre Inima cumpărăto
rilor. Explicația, cît se poate de simplă : gama variata a produse
lor, peste o sută de sortimente, șf calitatea deosebită a acestora. 
După cum se vede, colectivul întreprinderii aspiră la faima agri
cultorilor din localitate I ■ Un milion și jumătate lei valută econo
misește Combinatul de fibre sintetice lași, realizînd prin forțe proprii 
un utilaj de înaltă tehnicitate. Să numim și pe cîțiva din merituoșii 
prezenți în această acțiune: Gh. Pancă, Sorin Rădulescu și mun
citorii din formația condusă de Vasile Răileanu. ■ S-au cules pri
mele tone de legume din serele Tirgovlștei. Ni se dau asigurări că, 
sub aspect calitativ, produsele complexului legumicol merită același 
calificativ ca șl ale Combinatului de oțeluri speciale din apropiere : 
calitate superioară. ■ Pentru a se asigura reintroducerea în circui
tul productiv a materialelor secundare și deșeurilor, în județul Ti
miș au fost create secții speciale. Rezultatul concret ? Doar într-o 
singură secție, la întreprinderea de spume poliuretanice, în zece luni 
s-a obținut o producție suplimentară de 31 milioane lei. ■ O veste 
plăcută din Țara Moților: metalurgiștii din Zlatna au dat peste plan 
1 155 tone cupru de convertizor, 150 tone acid sulfuric, -100 tone 
de sulfat feros. ■ O idee cît un milion : colectivul condus de ing. 
Petre Buleci de la Șantierul" naval din Brăila a realizat o nouă teh
nologie, aducînd drept economii — în „casa de bani" a întreprin
derilor unde se aplică — suma amintită. ■ Șl pentru că tot vorbim 
de idei și de valoarea lor: noua tehnologie de execuție a camerei 
rotorului la turbino Kaplan în variantă elastică diminuează costu
rile cu 200 000 lei pe an. Autorii: specialiștii în materie ai Reșiței. 
■ Dintr-un deșeu considerat inutilizabil, o materie primă folositoare. 
Deșeul era părul de bovine și de porc cu dimensiuni sub 4 mm. 
Cercetătorii Institutului pentru pielărie și încălțăminte l-au transfor
mat în păr cauciucat, avînd numeroase întrebuințări. înainte, anual, 
1 000 de tone deșeu se pierdeau. Acum, se transformă în două mi
lioane lei economii. ■ Efectul concret al perfecționării profesionale: 
aplicat la Combinatul chimic Tîrnăveni, studiul elaborat în cadrul 
reciclării de maistrul Szabo Andrei și tehnicianul llarie Dobău face 
posibilă creșterea producției la export cu 4,4 milioane lei. ■ Din 
cartea de onoare a colegilor noștri, tipografii: îndeplinind în avans 
sarcinile pe primii trei ani al cincinalului, culegătorii de litere din 
Sibiu au creat premise pentru realizări suplimentare pină la finele 
lui decembrie de 10 milioane lei. ■ La „Porțile de Fier" îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor pe trei ani se bazează și pe 
priceperea de a exploata cum se cuvine agregatele hidrocentralei 
de pe Dunăre. Așa vom avea în plus, pînă la Revelion, 1 miliard 
kWh energie electrică. Așa avem o Invitație în plus să gospodărim 
cu maximă pricepere șl răspundere energia electrică a țării.

Rubrică alcătuită de N. UDROIU

de nave
de 94 

numit în 
sarcinile 
organizare. ■ Cea 
întreprinderea de
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pentru 
nuntă

împreună cu soția și copilul,
Grigore Pietrar din Vinju Mare 
s-a dus după cumpărături la 
Drobeta-Turnu Severin. După- 
amiază au ajuns și la magazi
nul de confecții de pe strada 
Traian. Deși trecuse ora deschi
derii, magazinul continua să 
stea cu ușa închisă. Intre timp, 
în fața ușii respective s-au mai 
adunat vreo 15—20 de cumpă
rători. Pe ușă, nici un anunț 
din cele de genul : „Primim 
marfă". „Inventar" etc. Abia 
intr-un tîrziu, o fetișcană le-a 
spus oamenilor să meargă la alt 
magazin, pentru că gestionarul 
plecase la o... nuntă.

Cum petrecuși, neică ?

Paznici...

I nepăziți

I
I

I

La ceas de noapte, paznicii 
Augustin Someșan și G. Be- 
reczki, de la cooperativa agri
colă „Sătmăreana" din Satu 
Mare, au fost găsiți dormind 
buștean.

— Și de avuția obștească cine 
răspunde 7 — au fost ei 
trebați.

— Cum cine ? Avem 
dini unul și unul — au 
puns ei.

— Or fi, dar la noi nici 
lătrat.

— Asta-nseamnă că

Ito
I
I
I
I
I
I
I

' I

I

in-

I

Aurel PAPADIUC

ALIMENTAȚIA ECHILIBRATA
important factor al

consiliul intercooperatlst însurățel,

Gh. GRAURE

alcoolului

Dinu POPESCU

și altruismul 
romanțată a 
în depozițiile

In acea seară de 
cum alunecaseră 

categoric pe panta

Prof. dr. docent 
Iulian MINCU 

șeful Clinicii de nutriție 
și boli metabolice din București

rat : amintita cerere a făcut obiectul dosa
rului nr. 2 106/1978 al Judecătoriei Giurgiu. 
Acțiunea a fost respinsă.

București 70 109 (căsuța 
’ Tema-program,

Ca la gara!

V V I V I • •sanatatu

La baza da recepție unde livreazâ cereale cooperativele agricole din 
porumbul este depozitat și condiționat cu grijă (fotografia din stînga). Grâmezi de porumb în cîmp, așezate 

direct pe pâmînt, la C.A.P. „Grivița roșie" din însurățel (fotografia din dreapta)

Cînd intri în singurul 
restaurant aflat în Gara 
de Nord din București ai 
senzația că vezi o lumi
nare așezată cu flacăra in 
jos. în loc de autoservire, 
cu gustări calde și reci, 
cu mincăruri așezate di
rect în farfurii, pentru 
grăbirea la maximum a 
serviciului (doar e gară ') 
dai de o sală — ca ori
care alta din oraș — cu 
mobilier masiv și cu ser
viciul mai greoi chiar 
decît toate mesele si 
scaunele adunate laolaltă.

E de mirare cum mai 
rezistă, în gară, acest 
local „clasic", cînd pe 
plan general, în tot co
merțul. se optează, dim
potrivă, pentru promova
rea unor forme rapide de' 
comerț, pentru scurtarea 
timpului afectat cumpă
răturilor. într-o aseme
nea zonă, cu trafic mare, 
cu oameni grăbiți să prin
dă trenul, după logica cea 
mai simplă, nu de un 
restaurant „clasic" e ne
voie. cu serviciul ane
voios. „de așteptare", ci 
de o autoservire, o uni
tate suplă, gen rapid, o 
unitate modernă, eficien
tă, poate cea mai moder
nă și mai eficientă din 
Capitală.

Dar să revenim Ia ser-

viciile pe care le oferă 
acum restaurantul gării. 
Ce dorește un călător, 
grăbit să plece cu tre
nul 7 Firește, să ia repe
de o gustare, un ceai, o 
cafea, un pahar cu lap
te, o supă. Dacă te uiți 
însă In vitrina frigorifi
că, vezi numai mormane 
de carne : carne macră,

pulpe, specialități, orga
ne... Parcă te-ai afla la 
bufetul abatorului. Tre
buie să stai ca oriunde în 
altă parte să ți se pregă
tească masa. Să ți se a- 
ducă, pe rînd, tacîmurile, 
vesela, paharele. Se înțe
lege. oamenii grăbiți, me
reu cu ochii pe ceas, plea
că. Dacă totuși ai timp 
să stai, după ce ai mîn- 
cat zdravăn două feluri, 
unul mai „greu" și mai 
mare decît celălalt și te 
îndeamnă păcatul să ceri 
un pahar cu vin. ți se a- 
duce o sticlă întreagă. 
Localul, care servește de 
regulă călătorii, vinde vin 
numai cu... sticla. Pur și

simplu, localul Îndeamnă 
la băut I

în aceste condiții — 
cînd gustările lipsesc, iar 
vinul se vinde cu sticla 
— marea majoritate a oa
menilor care erau dispuși 
să cheltuie nu un leu, ci 
trei, patru, poate zece, 
mărind în medie, de 5—6 
ori desfacerea, renunță, cu

gîndul că vor găsi ceva 
pe peron. Chiar pe tera
sa localului se află un 
punct de desfacere. E a- 
colo un om care stă toa
tă ziua și vinde... Nu, nu 
vinde ceai, lapte, pateuri, 
plăcintă, cornuri, chifle, 
gogoși calde, cremvursti 
fierți. Și nici gustări reci. 
Vinde... bomboane.

E drept, mai încolo slnt 
bufetele, dar și aici sint 
oferite tot zaharoase plus 
chiftele vechi și cîrnați — 
aceste tocături fiind ex
puse zilnic de specialiștii 
de la „Complexul Nord" 
de 10 ani in șir cu o în- 
dîrjire rară. Acestea și 
numai acestea.

— De ce 7 — l-am în
trebat pe unul din vinză- 
tori.

— întrebați șeful...
Șeful : „Pentru că așa 

e obiceiul de cînd e gara. 
De ce și cum să schim
băm 7 Dacă directorul...".

Directorul complexului, 
Sever Dogaru : „Ei (ospă
tarii — n.n.) pot servi și 
vin la pahar. Ar fi bună, 
desigyr, o autoservire...

Am insistat mai mult a- 
supra activității alimen
tației publice din Gara de 
Nord, pentru că este, de 
departe, cea mai frecven
tată zonă din București și 
din țară. Dar și la nive
lul altor localități mai 
mici, gările și autogările 
sînt, de asemenea, peri
metre foarte aglomerate, 
centre comerciale în toa
tă puterea cuvîntului. 
Volumul desfacerii pro
duselor din rețeaua ali
mentației publice poate tn 
orice localitate să creas
că substanțial, beneficiul 
să se dubleze și să se tri
pleze, cu condiția însă de 
a se rupe barierele ruti
nei, de a se imprima a- 
ceștor localuri o traiecto
rie nouă. Aceasta, atît în 
interesul publicului larg, 
cit și al comerțului.

Dintre actualii factori implicați In 
modificarea stării de sănătate a omu
lui (mediul, activitatea fizică redusă, 
fumatul, stressul, factorii genetici, 
clima, duritatea apei etc.), modul de 
alimentație poate fi considerat cel 
mai important. Să ne referim, exem- 
plificativ, la consumul de grăsimi 
animale, care favorizează apariția 
bolilor coronariene, cardiovasculare.

în legătură cu creșterea pe plan 
mondial a incidenței bolilor cardio
vasculare, specialiștii semnalează 
frecventa tot mai ridicată a dislipe- 
miilor, adică a modificării procente
lor de grăsimi circulante din singe. 
Această boală afectează în S.U.A. 20 
la sută din populație, în Franța 17 Ia 
sută, iar în țara noastră 14 la sută. 
Legătura dintre grăsimile din singe 
și tipul alimentației este astăzi de
monstrată pe deplin de știința și 
practica medicală. într-un studiu în
treprins de noi am ajuns la concluzia 
că, prin scăderea colesterolului cu 
numai 10 la sută, mortalitatea dato
rată infarctului miocardic se reduce 
cu 6,1 la sută. La acest rezultat s-a a- 
juns numai prin modificarea alimen
tației, în sensul trecerii la un consum 
de alimente normal, fără abuzuri 
cantitative sau calitative.

De la un timp, în toată lumea a 
devenit evidentă tendința modificării 
alimentației tradiționale, modificare 
ce a determinat apariția sau accen
tuarea unor boli. Fenomenul se ob
servă și la noi în țară. în ultimele 
decenii, de exemplu, consumurile cele 
mai dinamice se înregistrează la pro
dusele de origine animală și la cele 
zaharoase. O evoluție mai lentă a în
registrat-o creșterea consumului de 
lapte, produse lactate și legume. E- 
fectele unor asemenea modificări ale 
alimentației nu au întîrziat să apară. 
Obezitatea, care este o consecință di
rectă a supraalimentației, afectează 
azi în lume un număr impresionant

de oameni. Statisticile O.M.S. arată 
că. In unele țări, de această boală su
feră 20—40 la sută din totalul popu
lației. La noi, obezitatea prezintă va
riații seftsibilA atît Intre mediul' ftf- 
ral și cel urban, cit și de la o zonă 
geografică la alta. în mediul rural, ea 
este intilnită in proporție de 12 la 
sută in Oltenia, de 25 la sută în Banat 
și in unele localități din Maramureș, 
iar în mediul urban în proporție de

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

28—35 la sută. între obezitate, disli- 
pemii. ateroscleroză și diabet există 
o strînsă legătură ; peste 90 la sută 
dintre diabetici au fost sau sînt 
obezi.

Aceleași statistici impun atenției și 
alte date. Dacă, pe glob, în urmă cu 
patru decenii, diabetul zaharat se în- 
tîlnea la aproximativ 0,5 la sută din 
populație, astăzi el afectează 4 Ia 
sută din populația Franței și a An
gliei, 5 la sută din cea a S.U.A. în 
tara noastră s-a ajuns de la o frec
vență de 0,2 la sută, la 0,7 la sută în 
1949, la 1.2 la sută In 1960. la 1.9 la 
sută în 1969, iar în anul 1972, la 3.7 
la sută in mediul urban și la 1,4—1.8 
la sută în mediul rural. Astăzi, la 
scara întregii țări, procentul persoa
nelor care suferă de diabet se situea
ză în jurul a 3—3,1 la sută din totalul 
populației.

Omul, deși este ființă rațională, în

niște

n-ați 
venit cu gind rău și aveți inimă 
bună. Dar ce scrieți acolo ? Nu 
cumva vreun proces-verbal 
amendă ? Cine să plătească ?

In nici un caz... dinii.

Urmele 
din pădure

Pădurarul Ștefan Cherciu,
la Ocolul silvic Tulnici, județul 
Vrancea, se afla in obișnuitul 
rond de supraveghere a terenu
lui dat 
dat, in 
urme 
atenția.
a avut loc o luptă aprigă". Din 
semn in semn, a ajuns la mar
ginea unei prăpăstii. Acolo, ce 
să vezi ? Două namile de lupi 
iși disputau prada. Era o căpri
oară. Cu puțin timp în urmă, 
ea iși astîmpăra setea din firul 
limpede al unul izvor... Blănu
rile celor doi lupi au ajuns in 
colecția de trofee vinătorești.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

in grijă. La un moment 
inima pădurii, citeva 
proaspete i-au atras 
„Aici — și-a spus el —

Felicitdri, 
șoferule!

Concurs de
Consiliul popular al județului 

Caraș-Severin și Uniunea arhi- 
tecților organizează un concurs pu
blic cu tema : „Sistematizarea cen
trului social-cultural și de agre
ment al cartierului Lunca Bîrzavei 
— Reșița". La concurs pot parti
cipa arhitecți individual sau în co
lectiv. Din colectiv pot face parte 
și ingineri cu practică în domeniul 
sistematizării urbane, alți specia
liști, studenți arhitecți, conductori 
arhitecți, tehnicieni proiectanți în 
specialitate. Se vor acorda premii 
și mențiuni în valoare de 95 000 lei. 
Lucrările se vor preda pină la 15

sistematizare
februarie 1979, ora 14, la sediul 
Uniunii arhitecților, str. Academiei 
18—20, 
poștală 1—841). _ ___
documentația desenată și ’ lămuriri 
suplimentare pot fi solicitate la 
Consiliul popular al județului Ca
raș-Severin, secția arhitectură și 
sistematizare, bd. Lenin 1, telefon 
13342 sau 11420, interior 30—217 
(pentru concurenții din județe) și 
la Uniunea arhitecților, sectorul 
studii și documentare, telefon 
15 84 72 (pentru concurenții din 
București).

materie de alimentație s-a lăsat totuși 
influențat în mare măsură nu de ra
țiune, de cunoștințele științifice, ci 
de „obiceiuri alimentare" si gusturi, 
de plăcerea de a minca. Dezvoltîn- 
du-se, industria alimentară a pus o- 
mului modern la dispoziție o serie 
de alimente rafinate, suprarafinate, 
care, consumate necumpătat, au creat 
un dezechilibru al principiilor nutri
tive. Unele, persoane, consumînd mai 

1>nBltfe W<lilfti.tLăfiît,țsvcțe și legume, 
rifi țih seanță că ăeeăsta poate avea o 
influență negativă asupra sănătății lor. 
Lipsa legumelor și fructelor din ali
mentație, mai ales iarna și primăva
ra, favorizează apariția unor hipovi- 
taminoze, tulburări ale organismului 
care apar îndeosebi cînd și consumul 
de lapte este insuficient (hipovita- 
minoze C, D, A). Legumele, fructele 
sint necesare deci organismului nu 
numai pentru aportul lor în vitamine, 
ci și pentru sărurile minerale pe care 
le conțin, pentru rolul lor depurator, 
și mai ales pentru valoarea calorică 
mică. Folosirea fructelor in alimen
tația copiilor în locul dulciurilor 
concentrate (care dezechilibrează ra
ția alimentară și predispun la apari
ția cariilor dentare) este mai mult 
decît indicată.

Un echilibru trebuie să existe și 
în ceea ce privește raportul dintre 
consumul de alimente și de energie. 
Se știe că, in țara noastră, media ca
lorică în alimentație se situează în 
jurul a 3 000 calorii pe zi. în spatele 
acestei medii se ascund însă niveluri 
calorice care depășesc 4 000—4 500 ca
lorii la o cantitate de muncă ce nu 
mai necesită un consum caloric foar
te mare (inclusiv în muncile agricole, 
forestiere, miniere), deoarece mij
loacele moderne de producție înlocu
iesc tot mai mult efortul fizic. în 
unele profesii, cu activități de tip 
sedentar, cantitatea de calorii depă
șește mult consumul energetic. în 
urma examenului clinic efectuat pe 
un mare lot de persoane din această 
ultimă categorie, s-a constatat că o- 
bezitatea se întîlnește în peste 40 la 
sută din cazuri. Depășind cerințele 
organismului, consumul de alimente 
conduce la obezitate, iar aceasta — 
la apariția diabetului și aterosclero- 
zei.

Ținem să precizăm că dezechilibre
le alimentare se produc în special în 
sezonul rece. Abuzul de preparate din 
cărnuri grase, excesul de dulciuri 
și de băuturi alcoolice determină tul
burări digestive, accentuări ale obe
zității, decompensări ale diabetului, 
perturbări ale grăsimilor circulante 
etc. De aceea, cu cît populația va cu
noaște mai bine principiile generale 
ale alimentației raționale, cu atît sta
rea sănătății sale va fi mai bună.

— Faci cu noi o cursă bună, n-o să-ți 
pară rău... Avem niște probleme de re
zolvat și trebuie să ajungem urgent.

încrezător, șoferul getaxului a acceptat 
cursa. Era seară. Pînă au ajuns, din Bucu
rești în Băleni (Dîmbovița), se făcuse noapte 
de-a binelea. Undeva la intrarea în comună 
șoferului i s-a spus să oprească și să aș
tepte ; după care, pasagerii au coborît, in- 
trind mal întîi într-o curte, apoi în alta... 
Cînd a auzit strigăte șl cliențli săi s-au 
întors gîfiind, cerîndu-i să pornească de
grabă și cu luminile stinse, pe taximetrist 
începuseră să-I încerce bănuielile. Nu 
cumva cei trei... 7 Le-a cerut să-i faca plata 
mai întîi ; între timp, profitînd de un mo
ment prielnic, a demarat brusc, încercînd 
să scape de pasagerii suspecți. Unul dintre 
ei a reușit totuși să se arunce din mers în 
portbagajul mașinii.

Ce s-a întîmplat mai departe 7 O călăto
rie nocturnă ca-n filme, cu un călător se
chestrat în portbagaj, fiindcă la un șoc ca
pacul s-a închis singur, ținîndu-1 ostatec pe 
cel dinăuntru, alături de lucrurile furate 
(acesta fusese, de fapt, scopul deplasării ce
lor trei).

...Tîrziu în noapte, cursa, tot ca în filme, 
s-a sfîrșit în fața unei secții de miliție,

unde șoferul a tras mașina, a povestit totul 
și, bineînțeles, a deschis porbagajul... Do
vezile, se înțelege, n-au mai trebuit cău
tate : se aflau înăuntru... Și n-a mai trecut 
mult și au fost identificați și ceilalți doi 
amatori de vizite nocturne prin casele oa
menilor ; după care, firesc, a urmat aplica
rea legii.

Cînd s-au văzut In boxă, cînd acuzarea 
și-a susținut rechizitoriul, cînd numai sim
pla relatare a faptelor lor a umplut sala de 
indignare, au zis că regretă și se căiesc. 
Era însă prea tîrziu. Faptele lor erau grave 
și pentru ele trebuiau pedepsiți pe măsură. 
Și au fost : toți trei, pedepse cu închisoarea 
între 8 ani și 6 luni și 9 ani (sentință pro
nunțată de Judecătoria Cîmpulung, județul 
Argeș).

...Ce făcuseră atunci, 
sfîrșit de septembrie, 
dintr-o dată și atît de _ . .
infracțiunii 7 Mai întîi fuseseră „Ia o bere". 
Una fusese, de fapt, două, apoi trei... Mai 
umblaseră creanga prin oraș o vreme și ar 
fi fost timpul de întors acasă. Dar nu se 
întorseseră. Ii ardea gîtul și nimeriseră iar 
la un pahar. De data asta, la barul hotelu
lui. Acolo, Indeletnicindu-se cu paharele

pină în preajma orei închiderii, i-a încolțit ■ 
unuia dintre ei gindul infracțiunii : să ur
mărească, la plecare, un bărbat și o femeie 
ce păreau străini de localitate. Și tot acolo 
au pus la punct și detaliile ; unde să le 
iasă în cale, cine să-1 atace pe bărbat, cine 
să răpească femeia. Instinctele oarbe ațițate 
de băutură se dezlănțuiseră.

O seară înecată în alcool și urmările ei. 
Grave, ireversibile. Pentru care cei trei 
— Nicolae Herescu, Tudor Stoica și Nicolae 
Tocilă — și-au primit cuvenitele pedepse. 
Nu erau fără ocupație și fără căpătîi, nu 
prezentau anterior semne vizibile ale lipsei 
de cenzură morală. Iși arătase Insă „pu
terea" alcoolul.

Paguba 
contra... cost

Ce legături poate fi între o unitate Agro- 
coop și „articole tehnice din cauciuc", „ar
ticole din mase plastice", sau chiar altele 
din „presaj metalic" 7 Știm, răspunsul nu 
poate fi decît negativ — după cum o arată 
chiar denumirea, o astfel de unitate are un 
profil cît se poate de îndepărtat de prelu
crarea maselor plastice și a cauciucului. Și 
totuși...

A fost odată o astfel de unitate, pe nu
mele ei Agrocoop Giurgiu, care nu s-a lăsat 
intimidată de lipsa ei de legătură cu pro-

ducția articolelor mai sus arătate. Iat-o 
prin anii 1971—1972, extinzîndu-se din 
branșa cerealelor și în cea a cauciucului. Și 
unde nu a Înființat ea o secție anexă, avind 
un șef propriu și un număr de ateliere ri
sipite prin București, cu un alt șef propriu 
(de ateliere) și mai mulți „lucrători", dintre 
care unii tare se mai potriveau la nume, 
fie cu un șef, fie cu altul... Ceea ce e și 
normal, avînd în vedere că angajații erau 
fie nevestele, fie copiii, ori alte rubedenii 
ale acestora. Și unde nu au fabricat ei gar
nituri mai mari și mai mici și unde nu au 
pornit cei doi șefi cu trenul prin țară, cu 
abonament clasa I, plătit de unitate, să 
contracteze marfă, să facă rost de comenzi... 
Și unde n-au călătorit și unde nu s-au zbă
tut ei cale de sute și mii de kilometri... Dar 
zadarnic I Afacerile nu prosperau, „marfa" 
nu se vindea...

Se înțelege că ceva mai tîrziu, „firma" 
cu doi șefi a dat faliment : a intervenit 
forul tutelar și Agrocoop a trebuit să pună 
capăt acelor aventuri financiare. Și s-ar fi 
așternut praful uitării peste cele întîmplate 
dacă...

Subsemnații Mihăilescu Mihai, Mihăilescu 
Maria, Mihăilescu Sorin, Barnea Ion, Bar
nea Maria... cerem ca prin hotărîre judecă
torească unitatea Agrocoop Giurgiu să fie 
obligată a ne plăti suma de 97 747,75 lei, 
cuvenită ca drepturi de manoperă pentru 
produse executate, nevindute și neincasate 
•— aflate și in prezent in magazia unității...

Să-mi plătești pentru... paguba pe care 
ți-am făcut-o I De necrezut și totuși adevă-

Din caietul 
grefierului

„Traiul cercetaților este modest. Bunica 
lor venea in atelier cu colier la git și inel 
pe mină... A venit și cu o cutie cu niște 
capace de aur in ea și spunea că bijuteriile 
le dă nepoatei la căsătorie...".

„Medalionul l-am văzut la fată la git, 
cind era în clasa a IV-a. Mai tirziu, cind 
era in liceu, la mina fetei am văzut și bră
țara de aur... Inelul a fost luat din mor
mântul socrului meu după doi ani de la in- 
mormintare...".

„Noi am donat suma de 50 000 lei in luna 
septembrie 1976 fiului cercetaților. Suma a 
fost strinsă pentru achiziționarea unei ma
șini ; noi am renunțat și am dat-o nepotu
lui, pe care am vrut să-l infiem, dar pă
rinții n-au fost de acord...".

(„Modestia" grandorii 
bine dirijat — istoria 
provenienței unor bunuri 
martorilor citați într-un dosar privitor 
la verificarea averii)I
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VIZITA PREȘEDINTELUI AUSTRIEI, RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Încheierea convorbirilor COMUNICAT COMUN
dintre președintele Nicolae Ceausescu 
și președintele Rudolf Kîrchschlăger

Sîmbătă dimineața s-au Încheiat la 
Palatul Republicii convorbirile o- 
ficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și dr. Rudolf 
Kirchschlăger, președintele federal 
al Republicii Austria.

Au fost prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, doamna Herma Kirch
schlăger, precum și tovarășul Manea 
Mănescu, prim-minlstru al guvernu
lui.

Intr-o atmosferă prietenească, de

Ceremonia plecării din Capitală
(Urmare din pag. I)
sosit Împreună la aeroport, care era 
pavoazat cu drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Austria. Pe frontispiciul aero
gării se aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Rudolf Kirchschlăger, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări.

Pe mari pancarte se puteau citi, în 
limbile celor două țări, urările : „Să 
se dezvolte continuu relațiile de prie
tenie și colaborare româno-austriece, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și cooperării în Europa 
și în lume !“, „Trăiască pacea, priete
nia și colaborarea între toate popoa
rele lumii !“.

Numeroși locuitori al Capitalei, 
aflați pe aeroport, au salutat cu căl
dură pe președinții Nicolae Ceaușescu 
și Rudolf Kirchschlăger, aclamînd 
pentru întărirea prieteniei și dezvol
tarea colaborării dintre țările și po
poarele noastre.

Înțelegere șl stimă reciprocă, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf 
Kirchschlăger și-au exprimat satis
facția față de rezultatele fructuoase 
ale vizitei, ale convorbirilor avute, 
apreciind că ele deschid noi perspec
tive dezvoltării relațiilor prietenești 
d'intre țările noastre. A fost mani
festată convingerea că, pe baza în
țelegerilor stabilite, se va realiza o 
conlucrare tot mai rodnică între 
România șl Austria, atît pe tărîm 
bilateral, cit șl In domeniul vieții in

în această atmosferă prietenească 
a avut loc ceremonia oficială a ple
cării Inalților oaspeți.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. S-au intonat 
imnurile de stat ale Republicii Aus
tria și Republicii Socialiste România, 
în timp ce, în semn de salut, au fost 
trase 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Rudolf Kirchschlăger 
trec în revistă garda de onoare.

în continuare, președintele Republi
cii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, 
și doamna Herma Kirchschlăger, per
soanele oficiale din suita preziden
țială își iau rămas bun de la tova
rășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Andrei, Miu Dobrescu, Nicolae Gio- 
san. Ion Ursu, precum și de la cele
lalte persoane oficiale române pre
zente pe aeroport. 

ternaționale, In folosul ambelor state 
și popoare, al cauzei securității, păcii 
șl cooperării în Europa și pe plan 
mondial.

Cei doi președinți au relevat ne
cesitatea continuării contactelor ro- 
mâno-austriece la nivel înalt, subli
niind importanța lor pentru extin
derea și aprofundarea bunelor rapor
turi dintre țările șl popoarele noastre, 
pentru instaurarea unui climat de 
încredere, destindere și colaborare pe 
continentul european și în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la dr. Willibald Pahr, 
ministrul federal pentru afacerile ex
terne, dr. Josef Staribacher, ministrul 
federal pentru comerț, meșteșuguri șl 
industrie, de la celelalte persoane 
oficiale care l-au însoțit pe președin
tele federal al Republicii Austria în 
vizita de stat efectuată în țara noas
tră.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirch
schlăger își string cu căldură mîinile. 
Cu aceeași cordialitate și-au strîns 
mîinile tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Herma Kirchschlăger.

Un grup de pionieri a oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Ru
dolf Kirchschlăger, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Herma Kirch
schlăger buchete de flori.

La ora 11,30, aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre Viena.

(Urmare din pag. I)
In interesul celor două popoare șl al 
colaborării internaționale.

Cei doi președinți au exprimat sa
tisfacție față de rezultatele celei de-a 
treia sesiuni a comisiei mixte guver
namentale care a avut loc la Viena 
în perioada 18—21 octombrie a.c. și 
au relevat hotărîrea celor două gu
verne de a sprijini finalizarea intr-un 
timp cît mai scurt posibil a proiec
telor de cooperare industrială și teh
nică convenite la această sesiune. în 
legătură cu aceasta, au evidențiat o- 
biectivul de dublare a volumului 
schimburilor comerciale în 1980, în 
raport cu nivelul din 1975, precum și 
necesitatea lărgirii relațiilor economi
ce bilaterale și a cooperării între fir
mele și organizațiile celor două țări, 
mai ales pe terțe piețe. Ei au subli
niat necesitatea ca la viitoarea se
siune a comisiei mixte, care va avea 
loc la București, în 1979, să se exa
mineze noi posibilități de lărgire și 
adîncire a relațiilor comerciale și de 
intensificare a cooperării economice 
și tehnice între România și Austria.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța lărgirii continue a con
tactelor între întreprinderi din cele 
două state, precum și necesitatea ex
tinderii și adincirii schimbului de in
formații economice pentru promova
rea comerțului și cooperării indus
triale dintre ele.

Cele două părți au constatat cu sa
tisfacție că relațiile în domeniul cul
turii, artei, științei și învățămîntului 
se dezvoltă satisfăcător, în baza A- 
cordului cultural din 17 septembrie 
1971 și a Acordului tehnico-științific 
din 30 septembrie 1976.

Cei doi președinți au exprimat vo
ința lor de a promova intensificarea 
schimburilor în aceste domenii și di
versificarea contactelor între institu
țiile și organizațiile de resort din cele 
două țări în vederea unei mai bune 
cunoașteri reciproce a valorilor ma
teriale și spirituale create de cele 
două popoare în decursul istoriei lor. 
A fost reliefată importanța aniver
sării a 2 050 de ani de la constitui
rea primului stat centralizat dac și a 
organizării cu acest prilej, în anul 
1980, a unor manifestări in concor
danță cu Acordul cultural.

Animate de dorința de a promova 
dezvoltarea tradiționalelor relații de 
prietenie dintre poporul român șl 
poporul austriac, cele două părți au 
exprimat dorința de a facilita legă
turile pe diferite planuri in dome
niul tineretului, care să contribuie, 
de asemenea, la o mal bună cunoaș
tere reciprocă.

Președinții celor două state au luat 
notă cu satisfacție de schimbul in
strumentelor de ratificare a Acordu
lui de evitare a dublei impuneri șl 
semnarea Convenției privind echiva
larea diplomelor de bacalaureat. El 
au relevat, de asemenea, importanța 
acordurilor de cooperare convenite 
Intre întreprinderi românești de co
merț exterior și firme austriece șl 
mal ales a celor din domeniul pro-, 
ducției de motoare pentru autoca
mioane șl tractoare.

Analizînd situația Internațională, 
cel doi președinți au exprimat hotă
rîrea lor comună de a acționa pen
tru a se asigura tuturor țărilor po
sibilitatea de a contribui la regle
mentarea problemelor majore cu 
care se confruntă omenirea. Ei s-au 
pronunțat pentru soluționarea tutu
ror diferendelor dintre state prin 
mijloace pașnice, pe calea tratati
velor între părțile direct interesate, 
fără amestec din afară, pentru înlă
turarea folosirii forței sau amenință
rii cu forța din viața internațională. 

în acest sens, ei au subliniat Impor
tanța creșterii continue a rolului și 
contribuției țărilor mici și mijlocii, 
inclusiv ale țărilor în curs de dezvol
tare, în viața internațională.

Cele două părți au reafirmat ne
cesitatea amplificării eforturilor 
pentru înfăptuirea securității și dez
voltarea colaborării pe continentul 
european. Astfel, o contribuție esen
țială o constituie impulsionarea 
realizării integrale a prevederilor 
Actului final de la Helsinki.

Avînd în vedere rezultatele întîl- 
nirii de la Belgrad, cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat pentru intensi
ficarea eforturilor în direcția reali
zării hotărîrilor adoptate la Hel
sinki, inclusiv în ceea ce privește 
dezarmarea în Europa, precum și 
colaborarea în domeniile economic, 
științific și tehnic, mediului înconju
rător, umanitar și în alte domenii, 
ceea ce va contribui la îmbunătă
țirea climatului politic pe conti
nent.

Ținînd seama că în Europa sini 
concentrate în momentul de față 
cele mai puternice forțe militare din 
lume, precum și cel mai mare ar
senal de arme, inclusiv armament 
nuclear, președinții celor două state 
au subliniat necesitatea adoptării de 
măsuri concretă, eficiente de redu
cere a armamentelor și efectivelor 
militare, de dezangajare militară și 
de dezarmare, fără de care nu sînt 
posibile asigurarea păcii și înfăp
tuirea securității în Europa, ca si în 
întreaga lume. Aceste măsuri trebuie 
să fie de asemenea natură, încît să 
nu afecteze securitatea nici unui 
stat.

De aceea, el consideră că trebuie 
să se acorde atenție deosebită pre
gătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid din 1980, pentru ca rezulta
tele acesteia să răspundă așteptărilor 
popoarelor, să ducă la măsuri în
dreptate spre dinamizarea procesu
lui de destindere, de edificare a 
securității și dezvoltare a colaborării 
în Europa.

Președinții celor două state au 
evocat importanta pe care o are în 
procesul înfăptuirii securității si ex
tinderii cooperării în Europa dez
voltarea- relațiilor de pace, înțelegere 
și bună vecinătate în Balcani. Ei au 
subliniat necesitatea realizării unei 
colaborări mai strlnse între țările 
dunărene, inclusiv prin folosirea 
complexă a Dunării.

în discuții a fost exprimată în
grijorarea în legătură cu evoluția 
stărilor conflictuale în diferite zone 
ale lumii. Cei doi președinți au 
atras atenția asupra pericolului pe 
care aceste conflicte îl reprezintă 
pentru pacea în întreaga lume. Prac
tica demonstrează că folosirea forței 
nu numai că nu duce la rezolvarea 
conflictelor, ci — dimpotrivă — le 
agravează. Recurgerea la forță pune 
în pericol independența națională, 
progresul economico-soclal șl bună
starea popoarelor respective. împo
vărează economia acestor țări. Tot
odată. folosirea: forței generează noi 
conflicte care periclitează pacea șl 
securitatea internațională. Șefii celor 
două state s-au pronunțat cu fermi
tate în favoarea soluționării tuturor 
stărilor de încordare și confruntare 
prin mijloace pașnice, pe calea tra
tativelor între părțile direct intere
sate. ca singura cale de natură să 
ducă la reglementări durabile. în in
teresul popoarelor.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu pe calea tratative
lor pașnice între toate părțile inte
resate, pe baza rezoluțiilor Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. Aceasta 

presupune retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, precum și solu
ționarea problemei palestiniene pe 
baza dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare. O rezolvare paș
nică acceptabilă pentru toate părțile 
trebuie să ducă la asigurarea su
veranității și integrității tuturor 
statelor din zonă.

Cei doi președinți au remarcat că 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale, care să creeze condi
țiile pentru o colaborare pe baze 
egale a tuturor statelor și să asigure 
o dezvoltare rapidă a țărilor mai pu
țin dezvoltate, precum și progresul 
economic, tehnic și social al întregii 
omeniri, reprezintă astăzi una din 
problemele fundamentale ale uma
nității și o condiție esențială pentru 
consolidarea păcii și securității în 
lume. Ei au fost de acord că sesiunii 
speciale a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite din 1980 cu privire la 
problemele noii ordini economice in
ternaționale îi revine un rol impor
tant în legătură cu eforturile pri
vind reducerea decalajului economic 
dintre țările în curs de dezvoltare și 
țările industriale și crearea de ra
porturi corecte și echitabile în do
meniul colaborării internaționale. 
Sesiunea specială va avea sarcina să 
formuleze în mod clar și concret 
principiile, orientările și căile pentru 
realizarea acestui obiectiv.

Cei doi președinți au exprimat, de 
asemenea, preocuparea lor fată de 
creșterea necontenită, cantitativă și 
calitativă, a cursei înarmărilor, 
subliniind necesitatea stringentă de 
a se trece, fără întîrziere, la adop
tarea de măsuri practice și eficiente 
în vederea realizării dezarmării ge
nerale, și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare. Ei se pronunță cu 
hotărîre pentru încheierea de înțele
geri vizînd oprirea cursei înarmări
lor și a perfecționării armelor con
venționale și nucleare, reducerea 
arsenalelor și efectivelor militare, a 
cheltuielilor pentru înarmare.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In momentul clnd, împreună cu delegația care mă însoțește, părăsesc 
Republica Socialistă România, doresc să mulțumesc sincer Excelenței Voastre 
pentru primirea cordială de care m-am bucurat în frumoasa dumneavoastră 
țară.

Sînt fericit de convorbirile avute cu Excelența Voastră. Aceste convorbiri, 
precum și Întrevederile cu personalități de frunte ale țării dumneavoastră au 
scos cu claritate in evidență dorința comună a Republicii Austria șl a Repu
blicii Socialiste România de a acționa pentru înțelegerea între toate popoarele 
și pentru o colaborare cît mai strînsă pe continentul european.

Mă reîntorc în patrie cu convingerea sinceră că relațiile deosebit de bune 
dintre țările noastre vor cunoaște în viitor o continuă extindere șl lărgire.

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal 

al Republicii Austria

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE ROMÂNO-AUSTRIECE
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, sîmbătă dimineața, semna
rea Convenției dintre Republica So
cialistă România și Republica Aus
tria privind echivalarea diplomelor 
de bacalaureat și a Protocolului 
privind schimbul instrumentelor de 
ratificare a Acordului dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Austria pentru evitarea du
blei impuneri.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Ștefan Andrei,

In cadrul convorbirilor a fost ex
primată părerea că sesiunea specia
lă a Adunării Generale pentru 
dezarmare s-a încheiat cu rezultate 
pozitive, în sensul că s-a creat un 
nou cadru organizatoric, de natură 
să răspundă mai bine necesității 
abordării și soluționării problemelor 
dezarmării. Acum se impune însă 
mobilizarea tuturor forțelor pentru 
ca în acest cadru să fie elaborate 
măsuri concrete, care să își găsească 
aplicarea in practică.

Șefii celor două state au eviden
țiat cu deosebită satisfacție colabo
rarea fructuoasă statornicită între 
cele două țări pe plan internațio
nal și au convenit ca această colabo
rare să fie extinsă în cadrul O.N.U. 
și al organismelor sale, precum și în 
alte organizații internaționale, cu 
scopul de a-și aduce contribuția lor 
la soluționarea principalelor proble
me ale vieții internaționale.

Ei s-au pronunțat pentru creșterea 
rolului O.N.U. și al altor organizații 
internaționale, pornind de la faptul că 
aceste organisme oferă cadrul inter
național cel mai bun pentru o parti
cipare activă a tuturor statelor la so
lutionarea problemelor majore care 
confruntă astăzi omenirea.

întîlnirile și convorbirile dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele federal al Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchschlăger, precum șl 
înțelegerile convenite constituie o 
contribuție de o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, în interesul popoarelor 
român și austriac, al cauzei păcii și 
colaborării în Europa și în lume.

Președintele federal, dr. Rudolf 
Kirchschlăger, a invitat pe președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să efectueze o vizită 
de stat în Austria. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmînd a fi stabilită pe cale diplo
matică.

ministrul afacerilor externe, șl Su- 
zana Gâdea, ministrul educației și 
învățămîntului, iar din partea aus
triacă de Willibald Pahr, ministrul 
federal pentru afacerile externe.

Au participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost de față Octavian Groza, 
ambasadorul României la Viena, șl 
Franz Wunderbaldinger, ambasado
rul Austriei la București.

(Agerpres)

— Ne-am convins că sinteți bine 
cunoscut de muncitorii din uzină. 
Ei vă apreciază nu numai in cali
tate de secretar al comitetului de 
partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii. Ajutați-ne să vă 
cunoaștem și noi.

— Oamenii mă cunosc pentru că 
Jucrez de mulți ani în această între
prindere. Cu o parte din ei muncesc 
alături de la venirea în fabrică, din 
1954, după absolvirea școlii. Faptul 
că de atunci, prin natura obligații
lor profesionale, am trecut prin mai 
multe sectoare de activitate — pre
lucrări mecanice, cazangerie, turnă
torie, proiectare — a făcut să ne știm 
bine intre noi și să ne apropiem unii 
de alții. în plus, așa am reușit să 
cunosc bine pro
dusele întreprin
derii, tehnologii
le. Mi-a prins 
și-mi prinde bine.

— Cui vă vede 
chipul tinăr nu-i 
vine să creadă 
cită experiență de 
producție aveți in 
spate. Dv. sinteți 
aproape de-o vir- 
stă cu uzina.

— Ei, nici chiar 
așa. Am găsit o 
coloană de disti
lare făcută de ai 
noștri în 1898. De 
asta și susținem 
că noi sîntem 
primii construc
tori bucureșteni 
de utilaj chimic. Eu am prins 
însă toți acești ani cînd vechile ate
liere de la care am plecat s-au con-, 
stituit, prin profil de fabricație și 
prin înzestrare tehnică, prin extin
dere, în întreprinderea modernă de 
azi.

— în ce ar consta acum impor
tanța unității dv. ?

— Noi nu sîntem importanți prin 
cît facem, ci prin necazurile ce le 
putem provoca altora, dacă nu le li
vrăm la timp utilajele contractate. 
Realizăm unicate. Și nu e deloc ușor. 
Am crescut fantastic ca număr de 
oameni, am calificat foarte multe 
cadre, foarte tinere. Media de vîrstă 
în întreprindere este sub 22 de ani.

— Care vă sînt planurile in pre
zent, chiar mai departe, in viitor, in 
condițiile cumva speciale in care 
lucrați ?

— Sînt niște elemente specifice pe 
care ne străduim să le folosim efici
ent în interesul economiei naționale. 
Condiția noastră ca să creștem în 
ochii lumii, să ne impunem pe piață 
este aceasta : să ne băgăm la lucruri 
complicate, mai bine zis de mare 
complexitate. Există și utilaje chi
mice care se obțin prin împerecherea 
cîtorva table îndoite. Faci tonaj, se 
cheamă că ți-ai făcut datoria. Nu la 
așa ceva ne gindim noi. Uitați, am 
făcut anul trecut niște evaporatoare 

peliculare pentru Borzești. în unele 
porțiuni trebuiau asigurate distanțe 
între piese în mișcare de jumătate 
de milimetru. Știți cum au ieșit ? Nu 
cred că le făcea altcineva în țară la 
fel...

— Ce vi se pare esențial pentru a 
ajunge aici ?

— Să ai curajul să pleci la drum 
cu convingerea că poți face lucruri 
la nivelul exigențelor actuale. Iar 
revin la evaporatoarele peliculare. 
Ne angajasem în fața conducerii 
partidului să le facem. Nu aveam do
tarea de care era neapărată nevoie, 
dar ele trebuiau făcute undeva, tre
buiau neapărat fabricate. 'Am fost 
solicitați noi. Am început prin a ne 
bate capul cum să facem rost de cele 

„Important este să facem, la timp și cit mai 
folositor, tot ce trebuie făcut"

Convorbire cu loan BUJOR,
secretar al comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii 

de la întreprinderea mecanică de utilaj chimic București

necesare. Spun am început, pentru că 
am trecut cu toții la treabă. Oricine 
putea să dea o mînă de ajutor era 
bine venit. Un exemplu : n-aveam cu 
ce să șlefuim la un mare grad de fi
nețe părțile interioare. Cineva s-a 
gîndit că putem adapta un strung, 
echipîndu-1 cu dispozitivele corespun
zătoare. Colectivul nostru, tînăr cum 
este, s-a întrecut pe sine.

— Ne-ar interesa cum acționează 
biroul comitetului de partid in aseme
nea situații mai deosebite.

— Cred că nu e bine să vorbim de 
activitatea de partid în „asemenea* 
situații și în „restul" situațiilor. Noi 
acționăm totdeauna împreună, ne 
gîndim împreună la ce avem de făcut, 
analizăm împreună cum ne-au ieșit 
treburile. Fiecare aduce la ședințele 
noastre de birou universul de fiecare 
zi al muncii sale. Fiecare este însăr
cinat să se ocupe de acele probleme 
pe care le stăpînește cel mai bine. 
V-aș prezenta, spre exemplificare, 
componența biroului de partid : se
cretarul adjunct cu probleme organi
zatorice este maistru principal și șef 
al atelierului sculărie, adjunctul cu 

probleme de propagandă e tot maistru 
și lucrează la laboratorul metrologic, 
în sfîrșit, adjunctul cu economicul e 
șef al serviciului de desfacere și ex
port. Cred că am reușit să întrunim 
adeziunea oamenilor și pentru că 
vrem să luăm pe contul nostru pro
blemele mai dificile.

— Cum lucrează secretarul de par
tid in calitatea sa de președinte al 
consiliului oamenilor muncii ?

— Măsurile stabilite, după cum 
știm cu toții din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne ajută să folo
sim mult mai bine forțele de care 
dispunem. In consiliu sînt alături, 
dezbat împreună problemele și decid 
în colectiv cadre cu munci de răs
pundere pe linie de partid, oameni 

din producție, specialiști. Noi organi
zăm de mai multă vreme plenare 
comune ale comitetului de partid și 
conducerii întreprinderii pe proble
mele presante ale activității econo
mice. La un moment dat întîmpinam 
greutăți în realizarea cheltuielilor 
planificate la mia de lei producție. 
Am ținut o asemenea plenară. S-au 
conturat măsuri care promiteau să 
asigure redresarea situației. Cel mai 
important lucru reușit atunci a fost 
că s-a declanșat o opinie generală, o 
atitudine de masă în rîndul colecti
vului împotriva cheltuielilor Inutile, 
fără rost. Veneau oamenii și între
bau : cum mai stăm cu cheltuielile 
la „mie"? Voiau să știe cum se con
cretizează propunerile lor, ce efici
ență au. La plenara aceea am sta
bilit, deși unii spuneau că sună prea 
„tehnicist" pentru munca de partid, 
ca fiecare proiectant, tehnolog să ra
porteze lunar, cînd predă comanda 
la care a lucrat, cum s-a încadrat 
în consumurile materiale stabilite. 
Acum, în noul cadru constituit, avem 
răspunderi mult mai mari, de care 
trebuie să ne achităm cum se cuvine.

— Faceți parte și din conducerea 
unei secții de producție și, inevitabil, 
puteți avea puncte de vedere dife
rite față de cele exprimate de ingi
nerii șefi, directorul tehnic, directorul 
întreprinderii...

— Se ajunge, cum spuneați, inevi
tabil și la asemenea situații. Normale, 
cred eu. în mintea mea nu asta este 
important, cine ar fi mai mare, pen
tru că lucrurile sînt exact ierarhizate 
și le cunoaștem. Important rămine 
faptul că totul e al nostru și trebuie 
să luăm decizia care corespunde cel 
mai bine atît intereselor generale ale 
țării, cît și ale întreprinderii. Cu toții 
avem răspunderi .și atribuții în cadrul 
mecanismului autoconducerii munci
torești. Foarte mult timp din timpul 

nostru ni-1 petre
cem în secțiile în
treprinderii, con- 
sultîndu-ne per
manent cu oame
nii, pentru a privi 
altfel lucrurile 
decît drept numai 
ale noastre. Im
portant este să 
facem tot ce tre
buie făcut la 
timp și cît mai 
folositor pentru 
economia națio
nală. Dacă ați 
vedea cum arată 
ședințele consiliu
lui in probleme 
de mai mare gre- 

----------------------- utate : sint invi
tați secretarii de 

partid, președinții de sindicat, șefii 
de secții. Cineva ar putea spune că 
ne obișnuim astfel să nu ne luăm 
răspunderea. Greșește, greșește fun
damental.

— Vorbiți-ne despre competența 
consiliului din întreprindere ?

— Vă spuneam că lucrez în 
uzină de atîta timp. Pentru mine asta 
este o diplomă. Dar mi-ar fi 
de-ajuns dacă nu m-aș pregăti de 
fiecare dată, la fiecare temă in parte, 
așa cum o cere situația ? Noi avem 
în consiliul oamenilor muncii mese
riași unul și unul. Vicepreședinte este 
Constantin Machitescu, un muncitor 
cazangiu de primă mînă. Alexandru 
Zăblău este un tînăr crescut în înțre- 
prindere, mereu cu gîndul la carte ; 
a și reușit la facultate, la seral. 
Maistrul Arsene Furcoi este specia
list în danturări. Nu sînt mulți ca el 
în București. Consiliul e format din 
noi toți și e chemat să hotărască prin 
noi. Asta înseamnă, de fapt, condu
cere colectivă. De aceea, trebuie me
reu să studiezi, să te documentezi. 
Mai repede amînăm o ședință de con
siliu decît să știm că cineva n-a avut 
timp să se pregătească cum trebuie. 
Iar de aici încolo, în luarea deciziilor, 
nu contează nimic altceva decît ar
gumentul.

Neagu UDROIU

la i. u.p.s.-suceava t Preocupări pentru economisirea metalului
în secțiile de fabricație 

ale întreprinderii de uti
laje și piese de schimb 
din Suceava se consumă 
anual aproximativ 14 000 
tone metal. De aceea, în 
programul anual de redu
cere a costurilor de pro
ducție capitolul principal 
îl constituie economisirea 
metalului. După cum am 
fost informați, pînă in 
prezent consumurile de 
metal au fost diminuate 
cu 220 tone. Bunăoară, ca 
urmare a dotării cu scule 
și dispozitive adecvate a 
utilajelor s-au economisit 
15 tone de metal prin 
reducerea adaosurilor la 
piesele forjate liber și 
alte peste 50 de tone prin 
introducerea procedeului 
de tăiere a tablelor de di
ferite dimensiuni cu aju
torul plasmei. Consiliul 
oamenilor muncii a inițiat 
noi măsuri pentru folo
sirea cît mai judicioasă a 
metalului. în urma apli
cării unui studiu realizat 
de specialiștii întreprin
derii se apreciază că prin 
dublarea capacității de 
producție în sectorul de 
turnare a pieselor în 
amestecuri pe bază de si- 
licat de sodiu întărite cu 
bioxid de carbon se vor

(Urmare din pag. I)
Iată-1 pe Francisc Micșa. El lu

crează pe o mașină de prelucrări 
în coordonate. Pînă acum trei ani o 
astfel de mașină nu exista la Re
șița. Numai privind-o în regim de 
lucru, numai privindu-1 pe Micșa 
făcînd gesturi de bijutier ești 
cucerit și fascinat de per
fecta stăpînire a agregatului de 
către om, de sincronizarea celor 
mai mici momente ale lucrului, de 
calmul, dar și de rapida precizie 
a comenzilor pe butoane și mane
te, de certitudinea că te afli în 
fața unei tehnici de vîrf și a unui 
muncitor de cea mai înaltă ca
lificare.

Cînd Iosif Waninger mi-a mărtu
risit că lucrează de 40 de ani în 
uzină, adică de la vîrsta de 14 ani, 
acest om a vrut să arate, fără nici 
un adjectiv, cu vorbele cele mai 
simple și convingătoare, cît de ho- 
tărîtoare sînt în viața unui mun
citor atașamentul profund față de 
propriul său loc de muncă, mîn- 
dria că orașul în care lucrează de 
la vîrsta uceniciei este o școală a

realiza anual economii 
însumînd 55—60 tone de 
metal. Se elaborează nor
me interne pentru toate 
operațiunile și procesele 
din turnătorie, în vederea 
reducerii substanțiale a re

buturilor. în același timp 
se lucrează la întocmirea 
unor norme, care vor fi 
incluse în plan incepînd 
cu luna decembrie, de 
valorificare internă, în 
cadrul secțiilor și sectoa

vredniciei,, a îndrăznelii tehnice, a 
caracterelor umane de o mare și 
profundă bogăție sufletească.

Același lucru se poate afirma, 
după ce li vezi cu cîtă gravitate 
și concentrare lucrează pe mași
nile ce le sînt încredințate, mun-

REȘIȚA
citorl ca Ștefan Marin, Herman 
Gall, Pavel Matei, Ion Stanciu, 
Francisc Hoher, Toma Sîrbu, Szabo 
Helmut, Iosif Sandt sau Victor 
Gurbină, strungari și frezori des
pre care secretarul comitetului de 
partid, Moise Damian, spune că ei 
nu cunosc în cariera lor rebutarea 
vreunei piese, oricît de neînsem
nată ar fi ea. Am plecat din halele 
acestei fabrici însuflețit de cel mai 
legitim sentiment de admirație 
pentru minunatul colectiv care lu
crează aici. I-am văzut pe mun

relor, a deșeurilor de fa
bricație, pentru folosirea 
cît mai deplină a posibi
lităților pe care le oferă 
specificul producției de 
serie mică și de unicate. 
(Gh. Parascan).

citorii, tehnicienii și inginerii care 
au făurit primele motoare navale 
de 6 400 C.P., de 8 400 C.P., de 
20 000 C.P., i-am văzut montînd 
pe bancul de probă primul motor 
de 30 000 C.P., pregătindu-se astfel 
ca pînă la sfîrșitul anului în curs 
să dea și să treacă cel mai frumos 
examen din activitatea lor, reali
zarea celui mai mare motor naval, 
destinat să echipeze vapoare-gi- 
gant, adevărate cetăți plutitoare, 
cu capacitatea de 150 000 tdw.

Marele pavoaz flutură simbo
lic pe imensa clădire a fabricii de 
motoare navale, ea însăși sugerînd 
atît de insolit silueta unui trans
atlantic. Motoarele care au început 
să fie fabricate aici conferă de pe 
acum Reșiței atributul de presti
gios centru al industriei navale 
românești și vor face, desigur, ca, 
pe mările și oceanele globului, 
vasele propulsate cu aceste puter
nice motoare să fie pretutindeni 
salutate ca mesageri al păcii și co
laborării internaționale, ca noi șl 
prestigioase dovezi ale capacității 
tehnice creatoare a muncitorului 
și inginerului român contemporan.
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Scriitorul in actualitatea
i

socialistă
Ca un fir roșu, prin întreaga crea

ție a lumii trece ideea pe care fie
care epocă și-a făcut-o despre ideal. 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința cu activul cen
tral de partid șl de stat scoate In evi
dență necesitatea de a judeca cu capul 
nostru, în mod creator, conținutul 
luptelor ce se dau în fiecare epocă, 
confruntarea ideologică pe care o se
sizăm in întregul mers ăl istoriei so
ciale. Desprind din Impresionanta ex
punere Imperativul definirii și rede- 
finirii actualității, concept ce pre
ocupă In cel mai înalt grad un scri
itor, un artist ce se dorește exponent 
și martor al epocii luL

Asupra faptului că literatura tre
buie să cuprindă actualitatea, că sin
gura ei cale de a continua să existe 
este aceea prin care reușește să facă 
parte din viața oamenilor, să fie la 
rindul ei un element viu. constructiv, 
tot atît de viu pe cit este libertatea 
sau conștiința de sine, foamea, ne
voia de ideal — nu cade umbra nici 
unei îndoieli. Literatura este domina
tă de social, ea se înscrie pe traiecto
ria de la cineva către alt cineva. Alt
fel spus, literatura este un dialog Intre 
om și lume. Evoluția acestui dialog, 
în decursul căreia i se evidențiază 
calitatea fundamentală, aceea a im
plicării în viată, tinde către atinge
rea formei perfecte a dialogului — 
la o întrebare, răspunsul său. S-ar 
putea crede că este o banalitate a- 
tunci cînd se explică un dialog prin 
termenii săi. Avînd însă in vedere 
că dialogantil sînt omul și lumea, iar 
expresia — literatura însăși, aparen
tele pot ceda fondului. Epopeea, 
suma fundamentală a arhetipurilor șl 
situațiilor tip. este în fapt un dialog 
în care omul primește răspunsuri 
fără a pune încă întrebări, cosmosul 
înfătisindu-se copleșitor si 
Urmează, pe scara evoluției, 
dramatic. în speță tragedia, 
omul pune întrebări fără a 1 
punde. lumea devenind de nepătruns, 
tăcerea ei fiind ultima rezistentă in 
fața incăpăținării celui care vrea să 
afle, să descopere. Rezultanta dialec
tică este literatura „nouă". în care 
se pun întrebări, se dau răspunsuri, 
se pun din nou întrebări. Expresia 
deplină a acestei atitudini o consti
tuie romanul.

Ceea ce rămîne de lămurit, pen
tru un scriitor, este problema actua
lității. Ce se înțelege prin ea. ce cu
prinde in fapt „actualitatea". Un ter
men atît de general, de generos incit 
îngăduie toate manifestările creației 
umane la un anumit moment istoric. 
Cred că actualitatea unei epoci stă 
necondiționat sub semnul Ideologiei 
epocii respective. Ideologia ordonea
ză. ierarhizează, dirijează scara 
valori morale, politice, estetice 
astfel, prin idealurile pe care 
propune aceasta, se va constitui

perfect, 
genul 

In care 
se răs-

de 
șl 
le 
și

actualitatea. In Egiptul antic, farao
nic. scopul ideologic al activității so
ciale era pregătirea pentru trecerea 
în lumea m oriilor. Construcțiile uria
șe.; sistemul de gîndire mitico-reli- 
gios. cea mai mare parte din rezul
tatul muncii erau îndreptate către a- 
tingerea unui ideal și anume viața 
aflată dincolo de pragul mortii. atri
butul adevărului fiind acordat ima-

t
Duminică 12 noiembrie

PROGRAMUL 1
8.00 Gimnastica la domiciliu
8.15 Tot înainte !
9.10 Șoimii patriei
9.20 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei. Episodul 12
9.45 Pentru căminul dumneavoastră

10.00........................
11,55
12,30
13,00
13.05
16.50

17,50

19.40

21,20

22.45
22,55

Viata satului 
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical
E scris pe tricolor Unire — spec
tacol realizat In colaborare cu 
Comitetul județean Alba al U.T.C. 
Film serial : Linia maritimă One- 
din. Episodul 64
Micul ecran pentru cel mici 
Telejurnal
România socialistă — Idealuri Îm
plinite 1918—1978. Temelii ale ci
vilizației socialiste
Antologii artistice. Gala muzicii 
tinere. Transmisiune de la Iași 
Film artistic : „Debutanta îndă
rătnică". Premieră pe tară. Pro
ducție a studiourilor engleze. In 
distribuție : Rex Harrison. Kay 
Kendall, Sandra Dee. John Saxon, 
Peter Williams. Regia ; Vincente 
MinelU
Telejurnal • Sport 
închiderea programului

PROGRAMUL t
Concert educativ10,00 ________

11.45 Teleșcoală
12,30 închiderea programului
19.00 Telejurnal
10.20 Desene animate
19,40 Bijuterii muzicale
20.05 Telerama-sport

La
Ana Io- 
cu pre- 
aproape

Scriitoarea 
niță cultivă 
dilecție de 
trei decenii piesele de 
teatru pentru păpuși. 
Multe din ele au fost 
reprezentate cu succes 
pe scena teatrelor de 
păpuși, profesioniste și 
de amatori, din Capi
tală și provincie.

Longevitatea pasiu
nii se datorește înțele
gerii faptului că acest 
gen de spectacol repre
zintă o formulă esteti
că de confruntare a o* 
mului cu el insuși, pă
pușa fiind un confi
dent pe care îl face șl 
il mînuiește omul spre 
propria lui șlefuire. 
Scriitoarea a reușit in 
piesele sale să satirize
ze vicii, să reconstituie 
o lume a copilăriei, a 
dragostei și a muncii. 
Și a făcut-o cu certă 
emoție artistică. Piese-

glnarulul. Grecia 
o altă ideologie, 
crației sclavagiste, 
grec tinde către 
individuală,

antică 
aceea 

in 
o 

tnchipuită ca 
presie a echilibrului. De altfel, pă
catul de culme era acela de „Hybris", 
adică al dezechilibrului, al preamul- 
tului. al orgoliului și al nesăbuinței. 
Actualitatea in acest caz Însemna 
reducerea oricărei probleme ia di
mensiunile unei individualități năs
cute în condițiile închise ale polisu
lui. Această stare este una din sur
sele tragediei. Feudalismul la rindul 
său 1st impune ideologia în care ..ac
tualitate" Înseamnă aplicarea rigidă 
a moralei creștine, idealul fiind un 
tip abstract de om în care suferința 
devine trăsătura dominantă. Astfel 
se explică și apariția conceptului de 
dragoste bazat pe neimplinire. pe su
ferință. motiv central al citorva se
cole de literatură. Criza Renașterii șl 
apoi capitalismul coboară ne pămint 
modelul uman, pragmatizînd idealul. 
Reflexul literar al actualității acelui 
timp se polarizează în jurul indivi
dualismului burghez și al „reușitei". 
Tipul arivist, simpatic sau nu. domi
nă lumea. Jur împrejurul său peisa
jul acoperindu-se cu polițe si asigna
te bancare.

Acest excurs, pentru că știința noas
tră este alta, s-ar dori convingător 
și generalizant. exemplele aduse in 
prim plan nefiind decît momente din 
lunga și trudnica luptă a omului cu 
Iluzia : la nivelul ideologiei. în fie
care societate s-a produs o fractură 
între ceea ce se credea că e lumea 
și ceea ce era de fapt lumea.

Este meritul incontestabil al socia
lismului științific să reușească supra
punerea. dacă nu confundarea însăși 
a imaginii despre lume cu lumea 
propriu-zlsă. Dezvăluind scopul, prin- 

mecanismele so- 
științifică, materia- 
și istoric propune 
un tip cu totul 
și al organizării 

o „actualitate" 
eliberarea o -

impune 
a demo- 

care omul 
perfecțiune 

o ex-

cipiile motoare, 
cietății, filozofia 
lismul dialectic 
un model de 
nou al omului 
sale. Un model, 
care au drept scop 
mului de constrîngeri și complexe, 
crearea unei personalități multilate
ral dezvoltate, ceea ce presupune in 
primul rind o armonizare a relațiilor 
sale cu lumea înconjurătoare. Armo
nizare care la noi, în România socia
listă, înseamnă, realmente, valorifi
carea puterilor individului, chemarea 
lui la opera eliberatoare, de muncă 
și creație liberă, de azi. Iată deci. în 
puține și necuprinzătoare cuvin
te, conținutul „actualității" 
trebuie astăzi să se raporteze 
rul și opera acestuia. Un 
român, un scriitor comunist e dator 
să cuprindă în opera sa actua
litatea patriei de azi, să privească 
oamenii și realizările 
prisma Idealului nostru
Ideal ce prinde viață sub ochii noștri, 
sub forma vieții și muncii poporului 
spre aie cărei izvoare secretarul ge
neral al partidului ne îndeamnă să 
ne Îndreptăm întreaga forță de crea
ție." Idealul socialist este (dealul po
porului, iar scriitorul participă, in 
chip angajat, la înfăptuirea acestui 
ideal. Numai astfel va putea privi 
critic și constructiv, scriind în intere
sul omului de mîine, pentru că noi,

toți cei de azi, slntem șl cei de mîi- 
ne. Dialogul care se poartă prin ro
manul contemporan românesc contri
buie la descoperirea de către întregul 
popor a imenselor și nebănuitelor 
frumuseți, energii și posibilități de 
regenerare ale omului și lumii noas
tre.

O Înțelegere Justă din partea scrii
torului a idealului pe care si-1 pro
pune societatea noastră are drept re
zultat. printre altele, renunțarea la 
schematism, la dogmatism, la orice 
influentă restrictivă asupra persona
jului și situațiilor literare. Calea spre 
înțelegere este grea, sinuoasă, idea
lul se clarifică și se modifică în apa
rentele sale pe măsura asumării tot 
mal conștiente de către om a liber
tății sale, iar toate acestea nu În
seamnă decît actualitate, actualitatea 
noastră socialistă.

Situîndu-se astfel In actualitate, li
teratura își îndeplinește misiunea sa 
strategică In ansamblul ideologiei, 
aceea de a educa oamenii In spiritul 
adevărului despre realitate, atît cea 
trecută, cît și cea prezentă. Deplasa
rea interesului de public către litera
tura document nu este decît dovada 
nevoii de confruntare, de cunoaștere 
a realității, de anulare a frac
turii între ceea ce se crede și 
ceea ce este lumea. Un rezultat na
tural al realismului ideologic mar
xist. Dar literatura are rostul său 
firesc, bine definit, bine păstrat, ace
la de complementaritate a nonficțiu- 
nii. Viata înseamnă nonficțiune plus 
ficțiune. Important, cel mai impor
tant lucru pentru un scriitor, este ca 
imaginația sa să nu vină în contra
dicție cu nonficțiunea, anume cu 
realitatea, cu idealurile oamenilor 
care o transformă făurindu-și pro
pria istorie, propriul destin. Este 
mijlocul de a se menține în actua
litate garanția originalității și pere
nității operei sale. El devine, astfel, 
un glas al epocii.

Euqen URICAR1U

20,35

21.05
22,00

la care 
scriito- 
scriitor

lor prin 
socialist.

Din cartea naturii : Peștera ur
șilor (film)
Clubul tineretului 
închiderea programului

15.55
16.00
19,00

19,20
19.30
19,50
20,25

Lunl 13 noiembrie
PROGRAMUL 1
Telex 
Emisiune tn limba maghiară 
Efigii lirice. Versuri în lectura au
torilor
1001 de seri 
Telejurnal 
Panoramic
Ronian-toileton : Putere fără glo
rie. Episodul 12

21,15 Mal aveți o Întrebare ? Ciberne
tica tn viata omului contemporan

21,45 ..Ne cheamă faptele mărețe" — 
program de cintece patriotice

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
Cenaclul „Petrochimistul" al ti
nerilor din Brazi
Muzică populară 
Intîlnire cu satira și umorul 
Reportaj TV : Urzlcenl — azi
In alb și negru : Munții nu deza
măgesc niciodată ; Turnirul de 
primăvară 
1001 de seri
Telejurnal
Film serial pentru copil (reluare). 
Sindbad marinarul
Seară de balet : ..Omagju Iul Brăn- 
cușl" — pe muzică de Tiberiu Olah 
Telex

16,30

17,05
17.30
18,05
18.30

19.20
19.30
19,50

20,15

21,00 ___
21,05 Incursiune tn cotidian. Ansam

bluri noi în peisajul Capitalei. Re
portaj
Pe Valea Domelor — popas mu- 
zlcal-folcloric la confluenta Bistri
ței cu Dorna
Film serial : Om bogat, om sărac. 
Reluarea episodului 22 
închiderea programului

21,25

Dramaturgia lui Theodor 
Mănescu vădește o rară 
unitate tematică. Intre mai 
vechea „Casă de mode" și 
„Noaptea pe asfalt" ori 
„Dragoste periculoasă", ul
timele două piese, sînt, evi
dent, nu puține elemente 
comune, printre care moti
vul unei crime cu autori 
obscuri și al eroului care 
poartă povara deținerii sau 
bucuria relevării adevăru
lui acesteia, odată cu pro
priul său adevăr.

Diferența valorică dintre 
aceste piese este însă vizi
bilă, ca să spunem așa. cu 
ochiul liber, iar linia cali
tății nu e continuu ascen
dentă, deși indemînarea 
dramaturgului, stăpînirea 
uneltelor e din ce în ce mai 
bună, mai sigură, mai abilă, 
mai subtilă, o dată cu tre
cerea timpului. Cu mai 
multe merite decît lipsuri, 
în privința scriiturii, „Dra
goste periculoasă" (care se 
dovedește a fi, ea, ultima 
piesă a lui Mănescu) 
prezintă totuși un 
Înapoi față de cei, 
mulți, înainte, făcuți 
„Noaptea pe asfalt".

Explicația ține de 
de ținta inaltă a piesei. în 
„Noaptea pe asfalt" crima 
era punctul de pornire și 
pretextul unei pledoarii 
pentru absolut, a unei me
ditații asupra condițiilor 
asumării iul. în „Dragos
te..." lipsește, oricit 
căuta, o „supratemă" 
calibru asemănător 
cum, mare !), lipsește 
căra unui ideal de altitu
dine comparabilă.

Obiectivul cel mai înalt 
al piesei pare acela de a 
lumina ciudate uscări și 
contorsionări ale pomului 
vieții ; paradoxurile exis
tenței care fac ca un nevi
novat să apară drept un 
criminal, care transformă 
oameni normali în obse
dați ; care intersectează, 
din ce în ce mai absurd, 
destine chinuite. Obiectivul 
atins este cel al reflectării 
unor arcane sufletești, psi
hologii stranii și complica
te, prea complicate, gene-

re- 
pas 
mai 
prin

miză.

am 
de 

(ori* 
tla-

Copil din grădinițele orașului 
Miercurea Cluc pe scena Casei 

de culturd
Foto : E. Dichiseanu

de, și alimentînd larate 
rîndu-le, situații de o am
biguitate sufocantă.

Datele „Dragostei pericu
loase", am zice neverosi
mile în romanescul lor 
dacă n-am ști cît de neve
rosimilă este uneori viața 
însăși, sînt oricum de ex
cepție. Problema nu e atît 
aceasta, cît faptul că ele nu 
se încheagă prea convingă
tor într-o dramă. Nodul 
gordian, din ce în ce mai 
complicat al motivațiilor.

r ' K

a- 
Nu

șată a „paradisului fără 
întrebări" — visul ferici
tei copilării a umanității 
— este înțepată cu spinii 
subțiri ai cunoașterii ce 
asigură, trecind prin ma
rea de regret, progresul : 
„plină de avint era pe-a- 
tunci lumea noastră, / 
prea buna / lume — fer
mecătoarea... / cînd nu se 
născuse întrebarea (...) 
eram fericiți cu lumea pe 
aceleași cărări / fericiți 
precum cei ce trăiesc 
făr’de-ntrebări". (Cînd nu

frumusețea / li-e dat să 
se ofilească pe-ogoare / 
femeile de la sate / tă
răncile cu fuste înflorate" 
(Țărăncile, 1970).

Poet vizionar, însuflețit 
de idealul păcii, al pro
gresului, Biilent Ecevit 
este autorul unei panora
me impresionante, de 
mare forță poetică, a 
smulgerii omului din „era 
glaciară" petrecută sub 
un „soare stins pe cer" și 
a mersului său eroic spre 
împlinirea unui destin ,

Pe marginea volumului 
„POEZII", de Biilent Ecevit, 

în traducere românească
întrebarea,

cu 
nu 
să

poetică asu- 
umane, in 
lirica lui

„Am afirmat că poezia 
reprezintă pentru mine o 
metodă de reflecție", scrie 
Btilent Ecevit în remar
cabilul eseu ce precedă 
florilegiul liric apărut la 
editura Univers (traduse 
de Valeriu Veliman. Cu- 
vînt înainte de Valeriu 
Râpeanu). „Tot ce des
coperi prin poezie 
parține oamenilor,
descoperi, nu simți o rea
litate sau un adevăr în 
afara ta, dacă nu le des
coperi și nu le simți mai 
întîi în sinea ta". Omul 
politic numește, astfel, o 
rațiune profundă a exis
tenței și răspîndirii poe
ziei în cetate ca un dia
log al cunoașterii. Poezia 
este, în concepția sa. o 
expresie, dar și o condi
ție a libertății, a afirmă
rii originale a personali
tății umane. „De-a lun
gul istoriei — scrie Bii- 
lent Ecevit — poporul 
turc, societatea turcă au 
reușit — ca de altfel pre
tutindeni în lume — 
ajutorul poeziei, să 
gîndească stereotip,
nu-și piardă personalita
tea (...). Țărănimea turcă 
gindește, vorbește sau 
scrie așa cum dorește ea, 
în limbajul primar al o- 
mului". „Limbaj primar", 
și nu primitiv, căci poe
zia, ca „metodă de reflec
ție", este un ascuțit instru
ment al demistificării, 
al divulgării și renunță
rii la imaginile false din 
mintea oamenilor, oricit 
ar părea ele de frumoase, 
o modalitate de înlătura
re a „vălului Mayei", a 
aparențelor de pe chipul 
Universului. într-o fru
moasă meditație lirică, 
„ars poetica" ce afirmă 
funcția gnoseologică a 
poeziei, nostalgia înduio-

se născuse 
1976).

Meditație 
pra condiției 
general, în
Biilent Ecevit se regăsesc, 
totodată, experiența și 
tradițiile poporului, idea
lurile și aspirațiile sale, 
modul de a gîndi și simți. 
Un întreg ciclu intitulat 
Obștea ne relevă un poet 
ce-și asumă întrebările și 
dorurile celor mulți, scri
ind pentru „cei ce se nasc 
și mor în același sat". 
(Adevăr dureros, 1968) 
sau aducînd un omagiu 
emoționant, aidoma unui 
fiu maicii sale, țărănoilor: 
„femeile de la sate / tă
răncile cu fuste înflorate 
/ pămînt plămădesc ele, 
născute din pămînt, / și 
cele ce-și dau sufletul pe 
veresie tot ele sint / fe
meile de la sate / tărăn
cile cu fuste înflorate / 
au fața arsă de soare / și 
tălpile ca pămîntul, cră
pate / neimplinindu-și

luminos : „dar pămîntul 
s-a cutremurat deodată / 
și din crăpături ici și 
colo au răsărit inimi / 
inimi au răsărit din ură, 
din singe / iubire în inimi 
a-nmugurit / precum 
chiparoșii, feti și fecioare 
/ morții de hac i-au venit 
// cu picioarele goale au 
strivit spinii urii / țoale 
au așternut peste vechile 
urme de singe / feți și fe
cioare ca trași prin inel, 
cintind / au mers bucu
roși ținindu-se de mină / 
pe drumurile înghețate 
ale lumii pestrițe / spre-o 
zi însorită ce din iubirea 
lor avea să vină" (Gene
rația păcii, 1970). „Ziua 
însorită" este, în concep
ția poetului, rezultatul 
acțiunii solidare a oame
nilor însetați de adevăr și 
dreptate, al unei lupte în 
dublu înțeles, căci, așa 
cum relevă in „arta poe
tică" ce deschide volumul, 
după ce lupta se declan-

șează „in mintea oameni
lor și se ciștigă în min
tea, în sinea lor", „tre
buie să dai o luptă în ca
drul societății" : o luptă 
pentru „cei ce se nasc și 
mor în același sat", o 
luptă pentru „femeile de 
la sate / tărăncile cu fuste 
înflorate", o luptă pentru , 
„femeia fără vhstă" din- 
tr-un sat de munte din 
Pultimur, „în palatul ce
lei i 
cii 
mint" 
pe-o 
de-a 
luptă 
fără de tapiu"...

Gîndind poezia ca 
un instrument subtil 
emancipare a omului, 
exercițiu al libertății, poe
tul nu pregetă să o scrie 
in numele unor idealuri 
obștești, căci înălțimea fi
lozofică a meditației sale 
lirice este reflexul direct 
al adîncimii la care co
boară, cu ulciorul însetat 
de cunoașterea nemijloci
tă, spre izvoarele proas
pete și nesecate ale vie
ții și spiritualității po
porului său : „spre izvor 
/ rînduri, rinduri de chi
paroși / pe acest drum 
nesfîrșit, spre izvor / cu 
ulcioare in mină / goltn- 
du-se mereu / cale lungă 
(...) spre izvor / primind 
viață / spre-un adevăr ce 
poveste nu este" (Spre iz
vor, 1978).

Cititorul român are ma
rea satisfacție de a se in- 
tîlni prin intermediul a- 
cestei selecții reprezenta
tive cu o poezie a încre- *' 
derii in geniul creator al 
oamenilor și al popoare
lor.

C. STANESCU

mai nobile sără- 
pardosit cu pă- 

1 unde „am simțit ca 
coroană mîndria 
fi din Turcia", o 

pentru „Memet cel

pe 
de 
un

cinema
această structură (cu difi
cultățile pe care le repre
zintă orice piesă „de ca
meră") și cu slăbiciunile 
semnalate, două sint de
mersurile cele mal frec
vente în teatru : mal intîl 
aceea de „a îmbrăca" tex
tul (șl in teatru haina, chiar 
dacă nu face piesa, o face 
oricum mai atracțioasă). 
Apoi : un efort, cu mult 
mai important, de a poten
ța valorile textului, de a 
merge pe relațiilor

se opresc la suprafață, 
cum s-ar spune, tot 
„vestimentație". Se poten
țează mai ales nota de 
mister a piesei. Demers sa
lutar și pînă la un punct 
captivant, care însă pune 
spectatorul pe drumuri care 
nu se deschid efectiv, nici
odată.

Intrările actorilor sînt 
atent studiate. Partenerii 
se privesc grav, adine, in
sistent în ochi. De ce 7 Bă- 
nuiești, urmărind, de pildă.

tin, 
de

„Dragoste
periculoasă
de Theodor MANESCU

la Teatrul Giulești

nică e bun. El are natura
lețe, farmecul atitudinii 
spontane și al replicii spi
rituale. Ceea ce n-are, este 
prestanța necesară rolului 
acestui „stăpîn de sclavă", 
acestui frate care manifestă 
față de sora sa complexele 
tulburi ale unul tată aca
parator și exclusivist. Mai 
aproape de ceea ce trebuia 
să fie decît interpreta Ro- 
dicăi, Gelu Nițu este apă
sat prea tare de masca mis
terului și cea a adîncimilor 
insondabile. Jocul lui. bine 
conceput în linii mari, ne
cesită un plus de diversi
tate, suplețe, mobilitate 
spirituală, psihologică ; o
mai mare autenticitate a
Interiorizării. Tînăra actriță 
Rozina Cambos, a cărei 
personalitate s-a făcut re
marcată de la primele ro
luri, pășește aici cu stîngul. 
Sarcina de a sugera jocul 
dintre aparență și 
de a 
rării

mobilurilor, culpabilităților 
false și reale, ce se com
pletează sau se exclud re
ciproc (făcut de Mănescu cu 
o vocație a construcției de 
tip polițist și cu o volup
tate a motivațiilor care ba 
se întregesc, ba se exclud 
— pină la un punct fasci
nante), nu e tăiat cu vi
goarea necesară. Cu alte cu
vinte intriga și deznodă- 
mîntul nu-s pe măsura lun
gii și interesantei expoziții. 
Ambiguitatea, admirabilă 
pină la un punct, devine 
cam artificioasă, obosește.

In ciuda acestui fapt, 
trebuie să recunoaștem pie
sei meritul de a ridica cor
tina asupra unor aspecte 
mai puțin explorate ale su
fletului, teatrul avînd drep
tul și chiar datoria să afir
me că „nimic din ceea ce e 
omenesc nu îi este străin".

In cazul unei piese

dintre personaje, relevtnd 
fața lor nevăzută, de a in
tui substratul ascuns al 
unor acte, de a redimensio- 
na conflicte, de a decupa 
un anume moment ca fiind 
mai semnificativ etc.

Scenograful George Do- 
roșenco imaginează un in
terior elegant și frapant ; 
cu pereții tapetați cu flori 
mari, în culori tari, dar 
rafinate, cu mobilă puțină 
și bună, cu o oglindă foar
te limpede și frumoasă pe 
peretele din fund... Nu mult 
după ridicarea cortinei se 
încheagă o atmosferă inte
resantă. Conflictul ne prin
de, ne surprinde...

Urmărind să amplifice 
și să sporească tensiunile, 
regizorul Tudor Mărăscu 
nu pătrunde sau nu creează 
din păcate suficient în sfe
ra esențială a piesei, 
conflictuală. Căutările

așteptări la ca- 
obții mult mal

principală stă,

o scenă dintre doctor șl 
stăpînul casei, o complici
tate mai veche sau mai 
nouă. Pistă falsă. Și nu e 
singura. Senzația pe. care 
ți-o lasă spectacolul e aceea 
a unei mari 
patul căreia 
puțin.

Deficiența
cum reiese și pînă aici, în 
îndrumarea actorilor.

Partiturile sînt bine adîn- 
cite, dar relațiile dintre per
sonaje. pe scenă, sînt cam 
arbitrar fixate. De aceea, 
pînă și jocul matur, armo
nios, al Dorinei Lazăr, ca 
de obicei remarcabil (ne 
aflăm în fața unei actrițe 
talentate. și cu o fină in
tuiție a situațiilor 
nice), nu are nici el 
vul Ideal, nu atinge 
plin coarda noastră 
țională.

Ca de obicei, George Bă-

esență, 
comunica abisul dispe- 
șl suferinței acestei 
fals cinice, cereau o 
complexă partitură a

expresivității, studiată mai 
minuțios, un instrument 
mai fin. Un instrument pe 
care Rozina Cambos îl 
deține, dar la care nici n-a 
apelat. Tînăra actriță intră 
în rol prea „în forță" și se 
menține multă vreme așa. 
Nu reușește să se facă 
simpatică și n-are puterea 
de atracție și convingere 
pe care o dă cufundarea în 
suferință. Splendida ei notă 
de detașare o deservește 
data aceasta.

Este spectacolul, cum 
spune, sub text 7 Greu
spus. Să lăsăm ingratitudi
nea față de teatru în seama 
altora. Cert, atunci cînd un 
teatru se angajează să pună 
un text in scenă, se pre
supune că-i poate revela 
valori neașteptate, care să 
justifice pe deplin opțiunea. 
Or, evident, prin „Dra
goste periculoasă" Teatrul 
Giulești nu ciștigă pariul 
cu aceeași strălucire cu 
care o făcuse în cazul 
„Goanei" de Paul Ioachim.

de

se 
de

sce- 
ner- 

din 
emo-

22.30

21,40

serbarea păpușilor
le sale îmbină intr-o 
metaforă specific pă
pușărească ' elemente 
de autentică poezie, 
muzică, tinerețe, mun
că și toate exprimă 
spiritul unei culturi 
populare nealterate.

Modernitatea in tea
trul de păpuși con
stă 
care 11 degajă specta
colele în fața publi
cului contemporan. De 
curind, o parte din 
piese au fost adunate 
intr-un volum intitu
lat „Poftiți 
toare".

Faptul că 
lucrări sînt 
încredințate 
ne-a Îndemnat să a- 
tragem atenția asupra 
volumului 
Nucleul 
dramatice 
de prospețime, 
morala este implicată

în interesul pe

la sârbă-

asemenea 
mai rar 
tiparului

de față, 
narațiunilor 
sint pline 

iar

în mod firesc intrigii. 
Scriitoarea știe să pri
vească lumea copilă
riei. cu bucuriile și su
părările virstei, fără 
îngăduința superioară 
a adultului care, de 
cele mai multe ori, în
seamnă doar afecțiune, 
nu și prețuire. Eroii 
pieselor sale sint copii 
ai acestei țări și ai a- 
cestui timp, nu por
trete generale, ajusta
bile după locul și mo
mentul acțiunii.

Prin această carte, 
genul teatrului de pă
puși înscrie un succes 
notabil, remarcat de 
altminteri și la prima 
ediție a Festivalului 
interjudețean al păpu
șarilor profesioniști șl 
amatori, desfășurat re
cent la Cîmpina.

Ionel
PROTOPOPESCU

;;nScurtă examinare a „anvizajării
S-a scris de multe 

ori despre „răspunde
rea editorului". dar nu
mai în ceea ce pri
vește valoarea fondu-

lui lucrărilor, ca o o- 
bligație de a „încre
dința tiparului creații 
reprezentative pentru 
gindirea și sensibilita-

tea contemporană". E 
vorba acum despre 
răspunderea editorilor 
pentru cultivarea lim-: 
bii în lucrările pe

care le încredințează 
tiparului.

Redacțiile revistelor 
și editurilor nu tre
buie să accepte greșeli 
de ortografie care s-ar 
strecura în textele ce 
li se propun. Dar de 
multe ori erorile ling
vistice ale unor autori, 
care încarcă limba cu 
termeni transpuși din 
limba străină a cărții 
pe care o comentează, 
sînt frecvente. Intr-a
devăr. redacția unei 
reviste a publicat ex
presia „anvisajarea 
problemelor" (româ
nește se spune „pri
virea", „considerarea", 
„examinarea"). In bri
ce caz, cuvîntul res
pectiv ar fi trebuit 
scris „anvizajarea"; în 
forma prezentată ar 
avea înțelesul de „în
șurubare", fiindcă este 
compus din francezul 
„vis", adică șurub). în 
altă parte citim „ex- 
pectante" (după en
glezul „expectancy" — 
așteptare: in text se 
folosește și „aștepta
re") și „așteptări vi
zavi de unele atribu
te" (cînd fraza se pu
tea construi fără „vi
zavi"). O redacție ac
ceptă. în același articol

sau chiar pe aceeași 
pagină, „activitate e- 
ducativă" dar și „acti
vitate educațională", 
„practică educativă" 
dar și „practică edu
cațională", „proces e- 
ducativ" dar și „pro
ces educațional" (ca și 
cînd ar voi să demon
streze că „educațional" 
este cel puțin un neo
logism care dublează 
inutil termenii româ
nești „educativ" și 
„pedagogic"). De a- 
semenea, întîlnim ex
presia „implementarea 
deciziilor" (după cu
vîntul englez „Imple
ment" — a îndeplini, a 
executa) sau pleonas
mul „mijloace mass
media" (cuvîntul en
glez „media" înseamnă 
„mijloace", 
românește, 
este „mijloace de co
municare în masă"), 
în altă parte se publi
că termenul, transpus 
din limba engleză, 
„construct" („construct 
personal", „construct 
afectiv", „construct bi
polar" — deși, in ace
lași articol, este utili
zat și termenul româ
nesc „criteriu", apro
piat de traducerea 
„sens", „înțeles" a ter
menului englez). De la

Corect și 
expresia

„abaterea tip" din sta
tistica matematică a 
primei jumătăți a se
colului, s-a ajuns la 
„abaterea etalon" și 
mai ales la „deviație 
standard" (care sea
mănă cu englezul 
„standard deviation" ; 
dar „etalon", „stan
dard" și „tip", ca și 
„abatere" și „deviație" 
sînt sinonime). Se mai 
pot cita incă multe e- 
xemple de complicare 
a exprimării din lipsa 
grijii pentru cultivarea 
limbii române în edi
turi și redacții ale 
unor reviste.

Prin statutul lor, a- 
ceste instituții au da
toria de a controla, în 
primul rînd, proprie
tatea termenilor, au
tenticitatea vocabula
rului, pentru a nu 
contribui la răspîn- 
direa fanteziilor ling
vistice ale unor autori 
care, chiar dacă sînt 
specialiști In domenii
le lor de creație, do
vedesc că nu cunosc 
terminologia 
a specialității 
ba poporului 
se adresează.

curentă 
tn lim- 

căruia 1

Prof.
Dumitru MUSTER

• Circiuma din strada Piatnlt-
kala : SCALA — 9,30: 11,30; 14;
16; 18,15; 20.30.
• Aurul lui Mackenna : SALA 
PALATULUI — 10,30; 14; 17; 20,15.
• Animalul: BUCUREȘTI — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45: la;
20.15, FLAMURA — 11,15: 13,30; 
15.45: 18; 20.
• Ultima notă 2 : FLAMURA — 
9.
• Hop... Șl apare maimuța : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15.
• Lăsați balonul să zboare : 
PITOL — 9,15; 11,30; 13.45; 
18,15; 30,30.
• Șoimul : CENTRAL -----
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,15.
• Principiul dominoului :
TRIA — .9; 11,15;
20.15, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30.
• Tom și Jerry — 9.15; 10.45;
12,15; 13,45, Război șl pace (seriile 
I și II) — 15; 19 : DOINA.
• Orașul fantomă : FESTTVAL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30. LU
CEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16.30; 18.30; 20,30, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• înainte de tăcere : MIORIȚA

", . 13.15; 15,30; 17,45;
TIMPURI NOI — 9; 11,15: 
15,45; 18; 20, TOM1S — 9: 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Acel blestemat tren I 
AURORA — 9; 11,15; 13,30 
18; 20.15. FEROVIAR — 9; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Star : CINEMA STUDIO — 10; 
13; 16; 19.
• Pe Donul liniștit (seria a n-a)
— 9,45; 11.45, Iartă-mă — 18.30, 
Procesul — 20,30 : CINEMATECA.
• Imposibila poveste de dragoste: 
ARTA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.
• Cianura... șl picătura de ploaie: 
COSMOS — 16: 18; 20.
• Revanșa : COTROCENI — »;
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20. FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20.
• Oamenii rămin oameni : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15: 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Fiul feței palide : BUCEGI — 
9.30; 11.30; 13,30; 16; 18; 20.
• Gustul șl culoarea fericirii : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20.

CA-
16;

9.15;

PA- 
... —. 13,30;. 15.45: 18; 

1ȘXCELȘIQR *

9; ii; 20, 
13.30; 
11,15:

blindat I 
i; 15.45; 
‘ 11,15;

• Abatere zero : DACIA — • :
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Ghinionistul : EFORIE — 9:
11,15; 13.3(1; 16; 18,15; 20.30.
• Avaria : FERENTARI — 16;
18; 20.
• Generalul Mina : FLACĂRA _
9; 11,15: 13.30 ; 16;; 18; 20.

ta t r

Natalia STANCU
• Teatrul National București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 10, Viața unei te
mei — 15, Alexandru Lăpușneanu 
19,30, (sala Atelier) : Fata din An
dros — 10.30, Aventură in banal

Viața muzicală și informarea melomanilor

au 
e-

Dacă ne gîndîm, nu
mai la începutul sta
giunii muzicale 
avut loc citeva 
vehimente remarcabi
le : recitalul „Richter", 
concertele „Tretiakov", 
„Antologia" Marthel 
Kessler, debutul ciclu
lui aniversar „Valen
tin Gheorghiu"... Oare 
toți bucureștenil au 
fost informați despre 
aceste programe, toți 
melomanii sînt ln- 
cunoștiințați despre 
spectacolele operei, o- 
peretei, estradei, de 
concertele, recitalurile 
ce se desfășoară săp- 
tămină de săptămlnă 7

Există citeva afișe 
la magazinul „Muzica" 
din Calea Victoriei și 
vizavi la casa de bi
lete A.R.I.A. ; tn rest, 
anunțurile Filarmoni
cii — la Ateneul 
Român, ale Radiou
lui — în strada Nu
ferilor (și prin gri
ja organizatorilor la 
citeva facultăți), ale 
Operei — la Operă... 
Mult prea săracă a- 
ceastă publicitate pen-

tru 
viață 
riată. interesantă! De 
ce ne-am mai mira că 
uneori sălile nu sînt 
pline, că la un con
cert de ținută aplaudă 
citeva zeci de melo
mani ? Dar să urmă
rim drumul „afișului": 
de la instituție la tipo
grafie, de la tipogra
fie la consiliul popu
lar, de aici mai de
parte la Administrația 
domeniului public și... 
Durează mult, se face 
„mult zgomot pentru 
nimic", pentru că cen
tre de afișaj nu prea 
există. Credem că :

— Ar fi necesar să se 
informeze pe larg des
pre toate manifestă
rile artistice, muzica
le. să se înființeze 
centre de afișaj pe 
marile artere de cir
culație, în toate 
cartiere (a văzut 
va vreun afiș 
zical în Balta 
Drumul Taberei, 
litari, Bercenî,
reștii Noi... ?). să exis
te panouri lîngă cine-

un oraș cu 
muzicală va-

noile 
cine- 
mu- 

Albă, 
Ml- 

Bucu-

matografe, lîngă ma
rile complexe comer
ciale. Ar fi de do
rit ca lungul drum 
pe care-1 parcurge a- 
fișul de la redac
tare la panou să fie 
scurtat, pentru a se 
da publicului posi
bilitatea de a fi infor
mat din timp.
— La evenimentele de 
prestigiu să existe, in 
afara afișelor-program, 
strict informative, «i 
afișe-simbol la care să 
fie solicitați graficieni, 
chiar și studenți de la 
Institutul de arte plas
tice.

Oare instituțiile în 
cauză — întreprinde
rea poligrafică nr. 2, 
Administrația dome
niului public (care încă 
nu a găsit soluții pen
tru deplasarea lucrăto
rilor !). Comitetul de 
cultură și educație so
cialistă al municipiu
lui București — nu sînt 
interesate In această 
problemă 7

Ar fi timpul î

Smaranda 
OȚEANU

— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital : COS
TAS COTSIOLIS — chitară clasi
că (Grecia) — 20, Concert sim
fonic pentru elevi. Dirijor : Horia 
Andreescu. Solistă : 
(Italia) — 11.
• Opera Română : 
de nuci (Spectacol 
drian Carcaș) — 11,
• Teatrul de operetă : Oklahoma
10.30. My Fair Lady — 19.30.
• Teatrul „Lucia 
landra" 
Undeva,
— 19,30, (sala Grădina
Alibi — U ~.................
neri
19.30.
e Teatrul Mic : 
gamma asupra
10.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10,30. 12 oameni fu
rioși — 19.30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Audiență la consul — 10 
Jocul — 19,30, (sala Studio) : Con
versație — 10,30, Craii de curtea 
veche — 20.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Comedie fără titlu — " 
Majestic) : Dragoste
— 10; 19.30.
• Teatrul evreiesc de 
femeile nu-1 de glumit 
se teme de
ls,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 11; 19 30. (sala 
Victoria) : Omul care aduce risul
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19.30.
• Ansamblul artistic „Ransodia 
română" ; Drag mi-e ctntecul și 
jocul — 10; 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Alice 
în țara minunilor — 10.30, Băiatul 
cu floarea — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Unde 
zbori, Sperie-Ciori ? — 10: 12.
• Circul București : Invitație la 
circ — 10; 16; 19,30.

Paola Volpe

Spărgătorul 
omagial : A- 
Boema — 19.

Sturdza Bu- 
(sala Schitu Mâgureanu): 
o lumină — 10,30. Ferma 

Crăitr.a Icoanei) ; 
10. Elisabeta I — 15. Ti- 

căsătoriți caută cameră.

Efectul razelor 
anemonelor —

19,30, (sala 
periculoasă

stat : Cu
— 11. Cine 

Romeo și Julieta —



SCÎNTEIA — duminică 12 noiembrie 1978 PAGINA 5

P’xrpJpntpi Snip
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria
VIENA

La cea de-a 60-a aniversare a proclamării Republicii Austria, vă adresez, 
In numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
poporului austriac prieten.

îmi exprim încrederea că, în spiritul convorbirilor prilejuite de recenta 
dumneavoastră vizită de stat in România, care marchează un nou și important 
moment în relațiile româno-austriece, se vor dezvolta tot mai puternic bunele 
raporturi dintre țările noastre pe plan economic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii, precum și conlucrarea în sfera vieții internaționale, spre 
binele popoarelor noastre, în interesul păcii, înțelegerii și colaborării in 
Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Plenara C. C. al U. T. C.
Simbătă, 11 noiembrie a.c., a avut 

loc Plenara Comitetului Central al 
U.T.C., care a analizat preocuparea 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
pentru îmbunătățirea vieții de orga
nizație, a Stilului și metodelor de 
muncă.

Dezbătînd, în spirit critic șl auto
critic, întreaga activitate a organelor 
și organizațiilor U.T.C., participanții 
la plenară au adoptat un cuprinzător 
plan de măsuri pentru intensificarea 
muncii Uniunii Tineretului Comunist 
de educație comunistă a tinerei ge
nerații.

In Încheierea lucrărilor Plenarei 
C.C. al U.T.C. a luat cuvlntul tova

rășul Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, care a subliniat sar
cinile ce răvin tuturor organelor și 
organizațiilor U.T.C. in perioada ur
mătoare. în mod deosebit au fost 
scoase în evidență noile răspunderi 
ce revin Uniunii Tineretului Comu
nist din recentele orientări și indi
cații date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și la plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

Sărbătorirea teatrului de păpuși „Vasilache" 
din Botoșani

A apărut: „Dicționar de filozofie"
în Editura politică a apărut „Dic

ționar de filozofie", lucrare elaborată 
de un larg colectiv de cadre didac
tice universitare și cercetători știin
țifici din țara noastră. Volumul reu
nește 2 200 de termeni, cu circa 1000 
mai mult față de „Micul dicționar fi
lozofic" apărut în 1973. fiind complet 
revizuit și îmbunătățit față de aces
ta. Majoritatea articolelor noi privesc 
fondul principal de noțiuni proprii

materialismului dialectic șl istoric și 
pe cele din patrimoniul istoriei filo
zofiei universale. Sînt prezentate, 
totodată, curentele, școlile, orientări
le și personalitățile de seamă din is
toria gîndiril filozofice românești șl 
universale, precum și problematica 
celor mai noi dezbateri filozofice In 
lumina stadiului atins de cercetarea 
teoretică.

(Agerpres)

Teatrul de păpuși „Vasilache" din 
Botoșani a sărbătorit 25 de ani de 
activitate. Participanții la adunarea 
festivă, organizată cu acest prilej, au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune :

Vă adresăm, cu acest prilej, din a- 
dlncul inimii, cele mai calde mulțu
miri pentru grija permanentă pe care 
o manifestați pentru creșterea și e- 
ducarea tinerei generații, pentru un

cît mal larg acces la valorile artei și 
culturii socialiste, pentru minunatele 
condiții în care ne desfășurăm nobila 
noastră activitate. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu dăruire 
pentru înfăptuirea și triumful idea
lurilor mărețe ale partidului, pentru 
creșterea contribuției artei și culturii 
din țara noastră la opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul patriei 
noastre.

Cronica zilei
în zilele de 9—11 noiembrie au a- 

vut loc, în Capitală, lucrările primu
lui „Simpozion de gravitație experi
mentală" din Republica Socialistă 
România, manifestare științifică or
ganizată de Institutul de cercetări 
pentru industria electrotehnică, sub 
egida Consiliului național pentru 
știință și tehnologie și a Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Simpozionul a întrunit nume
roase personalități din domeniul 
științei românești, cadre de condu
cere din instituții centrale economi
ce, de invățămînt superior și de cer
cetare din Întreaga țară.

★
In organizarea Consiliului Uniunii 

Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Ministerului Educa
ției și învățămîntului, in perioada 
11—26 noiembrie 1978 se desfășoară 
cea de-a XlV-a Conferință națională 
a cercurilor științifice studențești.

La conferință participă studenți 
care au elaborat lucrări valoroase in 
cercetarea aplicativă sau teoretică, 
selecționate în urma sesiunilor știin
țifice organizate la nivelul institute
lor de invățămînt superior. Vor fi 
prezentate peste 2 000 de lucrări știin
țifice elaborate de circa 4 000 stu- 
denți. Conferința se desfășoară pe 
profile de invățămînt superior în 10 
secțiuni și 53 de subsecțiuni găzduite 
de institute de învățămînt superior 
din București, Iași, Cluj-Napoca, Ti
mișoara, Galați, Craiova, Ploiești și 
Suceava. (Agerpres)

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

PARTIDUL COMUNIST DIN CHILE .

Spre o platformă comună de acțiune 
a forțelor democratice chiliene

După cum i-a anunțat, la Madrid Iși desfășoară lucrările Confe
rința internațională de solidaritate cu lupta poporului chilian, la 
care participă delegații ale unor partide, organizații politice de 
masă și obștești din aproape 80 de țări, intre care șt România, pre
cum fi reprezentanți ai unor organizații internaționale. In legătură 
cu aceasta, prezintă interes interviul publicat in revista chiliană 
„Ercillo", al unuia din conducătorii P.C. din Chile, aflat, după cum 
se știe, în ilegalitate. In interviu se relatează pe larg despre ac
tuala tactică de luptă a forțelor de stingă din Chile, subliniindu-se 
hotărirea acestor forțe de a acționa unitar, in vederea restabilirii 
unui sistem democratic in țară.
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Cum se îndeplinesc măsurile
de dezvoltare a fotbalului în școli

AZI ÎN CAPITALĂ

Meciuri în cupele europene la volei

\aRAD Regulamentul trebuie respectat 
in totalitate

campionatelor școlareOrganizarea . .
de fotbal conform prevederilor nou
lui regulament stabilit pentru ediția 
1978—1979 a fost primită in general 
la Arad cu interes și simț de răs
pundere de către factorii chemați să 
concure în acest sens. Raidul-anchetă 
efectuat prin mai multe unități șco
lare ne-a oferit posibilitatea de a 
consemna cîteva aspecte concrete pe 
care le redăm succint.

Un prim popas la C.J.E.F.S. Arad, 
unde tovarășul instructor principal 
Nicolae Blăgău ne informa : „Cu 
prilejul consfătuirilor cadrelor didac
tice, noul regulament a fost prelu
crat cu toți profesorii de educație 
fizică din școli și apoi difuzat sub 
formă de broșură in toate școlile. La 
această oră se află în plină desfă
șurare etapele pe școli". In raidul 
nostru aveam să constatăm apoi că 
intrecerile se desfășoară în condiții 
bune, în marea majoritate a unită
ților școlare, așa cum e cazul, spre 
exemplu, al școlilor generale nr. 10, 
13, 8 și al liceelor mecanic nr. 1, e- 
lectrotehnic și altele — unde turul 
s-a încheiat la timp.

La liceul industrial nr. 9, profeso
rul Iuliu Pîrvulescu, președintele a- 
sociației sportive școlare, ne relata : 
„La nivelul claselor a Vl-a turul s-a 
încheiat cu victoria clasei a Vl-a A, 
iar la nivelul claselor IV și V se 
află în plină desfășurare. Dat fiind 
faptul că elevii claselor VII și VIII, 
precum și cei de la liceu au fost pînă 
la 28 octombrie în practică agricolă, 
întrecerile din cadrul campionatului 
școlar de fotbal au demarat odată cu 
noiembrie, în prima luni — zi care, 
de altfel, la noi a fost denumită 
♦ziua fotbalului școlar»".

Aspecte asemănătoare am consem
nat și în discuțiile purtate cu Mircea 
Gavrilete, elev în clasa 
la liceul „loan Slavici",

asociației sportive pe școală, Sabin 
Bogoșel, elev în clasa a Xll-a C la 
liceul industrial nr. 3, și cu profe
sorul Tudor Zoriți de la liceul in
dustrial nr. 6, acesta din urmă pre- 
cizîndu-ne, printre altele : „La noi, 
meciurile s-au jucat și se joacă pe 
terenul ♦Rapid», aflat în apropierea 
școlii, iar la propunerea elevilor for
mațiile sînt compuse din 11 jucători".

Normal, secvențele de mai sus ne 
scutesc de alte comentarii. Și, totuși, 
dincolo de faptul că întrecerile din 
cadrul campionatelor școlare de 
fotbal au loc și că stîrnesc interesul 
masei de elevi — ceea ce este îm
bucurător și demn de reținut — din 
investigațiile noastre s-au desprins 
cîteva probleme care, pentru buna 
desfășurare in continuare a compe
tiției, considerăm că se impun a fi 
privite cu toată atenția. Este nevoie, 
in primul rînd, ca peste tot regula
mentul de desfășurare să fie cunos
cut și aplicat întocmai. Spunem a- 
ceasta întrucît, spre exemplu, la li
ceul industrial nr. 1, liceul industrial 

3 și chiar la liceul „loan Slavici" 
s-a pierdut din vedere printre altele 

in actuala organizare, campiona
tul școlar de fotbal se desfășoară pe 
grupe de virstă și că fiecărei echipe 
trebuie să i se asigure minimum 16 
jocuri, indiferent de numărul clase
lor. Tocmai de aceea, se impune ca 
în toate unitățile școlare arădene să 
fie revăzut modul de organizare, 
pornind tocmai de la noutățile în 
acest context 
mentul actual, 
locuri ziua de 
săptămînă) a 
fotbalului școlar" așa cum recoman
dă regulamentul.

nr.

că.

prevăzute de regula- 
Apoi, în prea puține 
luni (sau altă zi din 
fost declarată „ziua

a XH-a E 
președintele

Constantin S1MION
corespondentul „Scînteii"

DOLJ ■ O competiție obligatorie.
nu facultativă !

există tradiție in„In județul Dolj 
organizarea campionatelor școlare de 
fotbal. Incepînd din 1975, la Craiova. 
Calafat, Băi Iești, Segarcea și Filiași 
s-au organizat anual campionate de 
iotbal în cadrul școlilor generale și 
liceelor. Odată cu începerea ♦Dacia- 
dei», am cuprins în aceste competiții 
și un număr de 232 școli generale 
din mediul rural, pe care le-am în
mănuncheat în 38 de centre, unde am 
organizat un campionat școlar de 
fotbal, dotat cu -Cupa școlilor gene
rale din mediul rural»".

...Aceste aprecieri aparțin tovară
șului Constantin Bogdan, secretarul 
consiliului județean pentru educație 
fizică și sport. Le-am 
mai pentru a arăta că 
o asemenea lăudabilă 
mai ales pentru faptul 
capul locului, că această inițiativă 
ar fi putut constitui, credem noi, un 
veritabil „cîmp de experiență", un

școală a campionatului școlilor gene
rale — categoriile de virstă 8—10 
ani șl 11—12 ani, de pildă — este pre
văzută a se desfășura între 15 sep
tembrie—15 noiembrie a.c. întrucît la 
Consiliul județean al organizației 
pionierilor și Inspectoratul școlar ju
dețean (factorii răspunzători pentru 
organizarea etapei pe școală) nu 
există o evidență sau o planificare 
în acest sens, deși am primit asigu
rări că acest campionat s-a declan
șat, am întreprins un sondaj în cîteva 
școli de cultură generală din muni
cipiul Craiova.

— Cum se desfășoară campionatul 
de fotbal ?, întrebăm pe directorul 
școlii generale nr. 10, tovarășul Arca- 
die Botezatu. „N-am început încă, 
dar termenul nu a trecut, mai avem 
timp". Depinde care termen. De în
cepere a campionatului, care a expi
rat la 15 septembrie, sau de încheiere 
a fazei pe școală !

...Școala generală nr. 2 se poate 
mîndri cu una din 
baze sportive din 
lui Craiova. S-au 
nifestări sportive 
prea. Nici la această școală nu se 
dăduse „startul" campionatului șco
lar de fotbal. Motivul ? „Noi ne-am 
ocupat mai mult de echipa de volei 
cu care sintem înscriși la faza pe 
municipiu", ne-a comunicat profe
soară Ioana VitOvsfihi.

...Școala generală nr. 23. Ora 17,45. 
Deși aproape se întunecase, circa 50 
de elevi din clasele V—VIII „se ju
cau" în curtea școlii. Unii, fotbal, 
alții, volei. Un lucru bun, care arată 
că aici există la elevi dorința și pa
siunea pentru întreceri sportive. Mai 
bine și mai folositor ar fi însă dacă 
aceste competiții s-ar desfășura or
ganizat, printr-o participare de masă. 
Profesorul de educație fizică Agapia 
Grămescu, care supraveghea „joaca" 
elevilor, ne spunea că la acea oră se 
desfășoară un cerc sportiv. Referitor 
la campionatul școlar de fotbal pri
mim același răspuns: „Deocamdată, 
nu“. „Dar să știți că elevii noștri toa
tă ziua bat mingea in curte, deci fac 
sport". Desigur, exemple de acest fel 
am mai întilnit. Ele scot în relief 
faptul că îndeosebi la categoriile de 
virstă mică, 8—10 ani și 11—12 ani, 
campionatul școlar de fotbal abia era 
pe cale de a începe, cînd practic 
trebuia să fie încheiat.

Astăzi, in Capitală, în săli diferite, 
se vor desfășura două meciuri inter
naționale de volei din cadrul cupelor 
europene. De la ora 11,30, în sala Di
namo, ephipa Dinamo București va 
întîlni in meci retur echipa Panathi- 
naikos Atena, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la feminin.

După-amiază, de la ora 17,30, în sala 
sporturilor de la Floreasca, echipa 
masculină Steaua va juca meciul re
tur în compania formației Hapoel 
Kiriat (Israel), tot în cadrul „C.C.E.". 
In primele jocuri, victoria a revenit 
echipelor noastre : Dinamo a învins 
cu 3—0, iar Steaua a ciștigat cu 3—2.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

cele mai moderne 
școlile municipiu- 
organizat și ma
pe măsură ? Nu

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii''

redat nu nu- 
în Dolj există 
inițiativă, ci 

mărturisit din

bun început în organizarea, conform 
regulamentului, a campionatului șco
lar de fotbal, ediția 1978—1979. Con
form regulamentului amintit, etapa pe

★ ★
După cum se constată, într-o serie de județe — Aradul și Doljul 

sint două exemple — organismele investite cu atribuții sportive nu 
se ocupă cu interesul cuvenit de organizarea campionatului școlar. Așa
dar, ne plîngem că nu avem tineri jucători de mare talent, că nu avem 
echipe de fotbal care să reprezinte cu cinste județul, fotbalul româ
nesc în confruntarea cu cele mai burie formații din lume — dar unele 
organe sportive locale,’ ceilalți factori cu răspunderi in acest domeniu 
dovedesc că n-au ințeles cerința, obligația de a întoarce fața cu 
nădejde și solicitudine spre copii, care reprezintă viitorul fotbalului. 
Campionatul școlar, intr-o nouă organizare, constituie un cadru cit se 
poate de nimerit pentru a ne manifesta grija pentru fotbaliștii de 
miine. Cadru care, din păcate, nu este folosit pretutindeni în 
respunzător.

Reamintim insă că sarcinile ce revin din regulamentul de 
nare a acestui campionat sint obligatorii pentru organele . 
județene, pentru organizațiile U.T.C. și unitățile de învățămînt, ele 
fiind înscrise — cum arătam intr-un număr anterior al ziarului nostru 
— in protocolul semnat la nivelul cel mai înalt de reprezentare al 
acestor organisme.

mod co-

funcțio- 
sportive

„Asigurarea facultativă complexă a 
gospodăriilor" cuprinde în unul și 
același contract : 1) asigurarea bu
nurilor ; 2)' asigurarea de accidente 
produse la domiciliu ; 3) asigurarea 
de răspundere civilă legală. Sint cu
prinse aproape toate bunurile exis
tente intr-o gospodărie — mobilier, 
obiecte casnice, îmbrăcăminte, covoa
re, aparate de radio, televizoare, ma
șini de cusut, frigidere, produse agri
cole, viticole, pomicole, produse ani
maliere și alimente, materiale de 
construcții și multe altele. Adminis
trația Asigurărilor de Stat plătește 
despăgubiri în cazurile de pagube la 
bunurile asigurate, provocate de o 
multitudine de riscuri, ca de exem
plu incendiu, explozie, inundație,

DE LA ADAS
ploaie torențială, furtună sau avarii 
accidentale produse la instalațiile de 
gaze, apă, canal, de încălzire ori în 
cazul pierderii sau dispariției bunu
rilor cauzate de riscurile asigurate, 
în asigurarea de accidente sint cu
prinși pentru urmările accidentelor 
întîmplate la domiciliu : soții, precum 
și părinții și copiii acestora dacă lo
cuiesc și gospodăresc în mod stator
nic împreună. In baza asigurării de 
răspundere civilă legală ADAS 
plătește sumele datorate potrivit le
gii față de proprietar pentru unele 
pagube produse la imobil, precum și

sumele datorate terților pentru acci
dentarea persoanelor și avarierea bu
nurilor lor la domiciliul asiguratului. 
Totodată, ADAS plătește și sumele 
datorate cu titlu de dezdăunare loca
tarilor apartamentelor învecinate, 
pentru pagube la bunurile asigurabile 
ori la elementele de construcție ale 
apartamentelor respective, cauzate de 
o inundație produsă în apartamentul 
asiguratului. Prima de asigurare este 
de 2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunurile 
din gospodărie. încheierea asigurării 
— la responsabilii cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenții și inspec
torii de asigurare sau direct la ori
care unitate ADAS.

• „TUNURI CU AER" 
ÎMPOTRIVA GHEJII. DuPă 
cum se știe, pentru degajarea 
porturilor din zonele nordice, 
gheața este înlăturată cu ajuto
rul spărgătoarelor de gheată, 
aruncată în aer sau topită cu 
ajutorul unor jeturi de apă cal
dă. Specialiștii sovietici au ex
perimentat, cu succes, în por
tul Leningrad, un nou procedeu 
în acest domeniu, folosind în
săși apă de mare, respectiv apa 
din straturile de jos, a cărei 
temperatură este mai ridicată 
decît la suprafață. In acest 
scop, pe fundul mării sînt insta
late „tunuri" cu aer sub pre
siune care antrenează spre su
prafață straturile inferioare de 
apă mai caldă, împiedicînd 
astfel formarea plăcilor sau 
crustei de gheată.

• COPII „ÎNCHI- 
RIAȚI". Copii care muncesc în 
condiții amintind de sclavie au 
fost descoperiți în capitala Thai
landei. ca urmare a unei anche
te întreprinse de poliție la sesi
zările părinților unei fetite de
cedate în împrejurări suspecte. 
Intr-o fabrică de bomboane, po
liția a descoperit 58 de copii 
supuși la o muncă extenuantă 
— șaptesprezece ore pe zi — și 
hrăniți sub minimum necesar 
vieții. Copiii erau obli
gați să doarmă pe jos, di
rect pe pămînt, într-o încăpere 
fără ferestre. Presa thailandeză, 
citată de ziarul belgian „Le 
Soir", a relevat că acești copii 
erau „închiriat!", pe timp de 
un an, la prețuri derizorii, de 
la familiile foarte sărace, care 
nu-i mai puteau hrăni.

• „INTRODUCERE 
ÎN UNIVERSUL ECOLO
GIEI" așa se numește expo
ziția inaugurată, zilele acestea, 
la vestitul Muzeu de științe na
turale din Londra. O asemenea 
expoziție, prima de acest gen, 
vine să răspundă interesului tot 
mai acut pentru noua știință a 
cercetării mediului — ecologia. 
Ea are menirea de a Înfățișa pe 
concret „cum viețuiește natura", 
cu alte cuvinte interdependența 
organismelor vii, „Exponatele", 
dintre care unele naturale, re
produc, în aparentă, obișnuite 
„scene din natură" ; in fapt, ele 
explică cum se asigură echili
brul in mediul natural. Datele 
despre procesele alimentare, 
mecanismele dezvoltării vin să 
completeze imaginea • funcționă
rii unor asemenea „complexe de 
viață", a căror cunoaștere ajută

SPECTACOL DEMONSTRATIV 
DE GIMNASTICĂ LA DEVA
Sala sporturilor din Deva a găz

duit un spectacol demonstrativ de 
gimnastică susținut de laureatele 
gimnasticii românești Nadia Coma
neci și Emilia Eberle, Marilena 
Neacșu, Marilena Vlădărău, Gabi 
Gheorghiu, Cristina Itu, Anca Chiș 
și o nouă debutantă, Melita Ruhn. 
Numeroșii spectatori au primit cu 
multă căldură demonstrațiile pline 
de măiestrie ale cunoscutelor noastre 
gimnaste, evoluția promițătoare a 
micuțelor sportive din cadrul clubu
lui sportiv școlar „Cetate" Deva al 
Școlii nr. 7 Deva. (Sabin Cerbu).

CROSUL TIPOGRAFILOR
Astăzi dimineață, de la ora 8, din 

fata Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii" se va da startul în noua e- 
diție a tradiționalei competiții „Cro
sul tipografilor". Actuala ediție se 
desfășoară cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de la luptele muncitorești din 
13 decembrie 1918 și al „Zilei tipo
grafilor".
• Disputat pe arena Parcul Copi

lului din Capitală, în prezența unui 
numeros public, meciul internațional 
amical de rugbi dintre selecționatele 
universitare ale României și Franței 
s-a încheiat cu scorul de 11—6 (7—0) 
în favoarea sportivilor români. Pen
tru echipa noastră au înscris Urdea 
și Matei (ambii din încercări și Tu-

dose din lovitură de pedeapsă). Punc
tele oaspeților au fost realizate de 
Costes, încercare, transformată de 
Piedeutour.
• In sala „Pierre de Coubertin" 

din Paris au început întrecerile celei 
de-a 26-a ediții a campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
Franței. Un frumos succes a repurtat 
echipa feminină a României, care s-a 
clasat pe primul Ioc, învingind în fi
nală cu 3—1 selecționata Franței. în 
preliminarii, echipa României învin
sese cu 3—2 echipa Ungariei, cu 3—0 
pe cea a Angliei și cu 3—1 selecțio
nata Cehoslovaciei. Proba masculină 
pe echipe a f06t cîștigată de forma
ția Franței, învingătoare în finală cu 
3—1 în fața formației R. F. Ger
mania.
• In orașul Debrețin au continuat 

întrecerile turneului internațional 
masculin de handbal. Echipa Româ
niei a învins cu scorul dă 22—18 
(12—9) echipa Bulgariei. Alte rezul
tate : Polonia-Olanda 30—22 (13—13) ; 
Ungaria-U.R.S.S. 24—21 (13—8). Se
lecționata României va întîlni în me
ciul următor echipa U.R.S.S., după 
care va juca în compania formației 
Ungariei.
• Au continuat meciurile turneu

lui internațional de tenis de la Stock
holm. Rezultate : Borg (Suedia)-Năs- 
tase (România) 6—4, 6—3 ; Fibak 
(Polonia)-Gottfried (S.U.A.) 6—2, 4—6, 
6—2 ; Okker (Olanda)-Panatta (Ita
lia) 7—6, 6—1 ; Gullikson (S.U.A.)- 
Amaya (S.U.A.) 6—4, 6—1.

In pofida loviturilor dure pe care 
le-a primit, Partidul Comunist din 
Chile își menține organizarea în în
treaga țară și se dezvoltă pe zi ce 
trece, desfășurind o luptă perseve
rentă și unitară împotriva dictaturii 
militare.

De fapt nu există un partid comu
nist în interiorul țării și altul în 
afară. Partidul Comunist din Chile 
este unul, singur, indiferent unde 
s-ar afla conducătorii și militanții 
săi. Din același motiv, conducerea sa 
este o conducere unitară.

Avem relații excelente cu aproape 
toate partidele comuniste din lume. 
De asemenea, la nivel internațional, 
am păstrat relații cu alte partide : 
socialiste, social-democrate, creștin- 
democrate și altele. Bogata tradiție 
internaționalistă a partidului nostru a 
contribuit în mare măsură la dezvol
tarea mișcării internaționale de soli
daritate cu poporul chilian.

In interiorul țării dezvoltăm relații 
in primul rind cu partidele Uni
tății Populare, cu care avem o plat
formă comună de acțiune. Cu creș- 
tin-democrații am Început un dialog 
de importanță vitală pentru viitorul 
politic al țării. Inițiativa acestui 
dialog a venit de la bază, din partea 
poporului, ca o necesitate istorică în 
realizarea unei noi unități între chi
lieni și în restabilirea democrației in 
tară. Deși nu există încă nici un acord 
între conducerea partidului comunist 
și cea a partidului creștin-democrat, 
in lupta de zi cu zi împotriva dicta
turii ia naștere o practică comună 
care, în cele din urmă, se va trans
forma intr-un acord politic la nivel 
înalt.

Noi considerăm că muncitorii, po
porul au oferit numeroase exemple 
în ce privește modul în care luptă 
pentru drepturile lor. Se pot men
ționa greva muncitorilor din industria 
cuprului, cea a muncitorilor din in
dustria construcțiilor din diferite 
părți ale țării, cea a studenților din 
învățămîntul superior, a lucrătorilor 
din domeniul asistenței medicale etc. 
De asemenea, pentru amploarea o- 
poziției sînt semnificative constitui
rea comitetelor pentru apărarea in
dustriilor naționalizate, la care parti
cipă atît muncitorii, cît și adminis
trația întreprinderilor respective ; 
greva foamei declarată de rudele pri
zonierilor dispăruți ; demonstrațiile 
de stradă în sprijinul drepturilor o- 
mului și democrației în zilele premer
gătoare „consultării" din 4 ianuarie 
(organizată ca o replică la rezoluțiile 
O.N.U. prin care se condamna viola
rea drepturilor omului în Chile — 
n.r.) ; prezentarea a sute de revendi
cări salariale; acțiunile de solidaritate 
din partea bisericii; lupta studenților 
și părinților lor împotriva taxelor 
mari ; solidaritatea chilienilor din 
străinătate etc. Nici represiunile, nici 
decretele, cum este decretul nr. 108 — 
care suspendă drepturile muncitorilor 
— nici restricțiile de circulație, nici 
stările de urgență nu au putut și nu 
pot opri creșterea luptei maselor, 
fapt căruia noi, comuniștii, îi acordăm 
o importanță fundamentală.

Noi nu propunem o revenire la 
trecut. Propunem ceva nou, rezultat 
al experienței amare prin care am 
trecut. Regimul partidelor politice 
care se va restabili în cadrul unui 
sistem democratic reînnoit va trebui 
să elimine orice urmă de corupție.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 14 și 15 noiembrie. In țară : Vre
me în general închisă. Pe alocuri se 
vor semnala precipitații slabe, mai 
ales sub forma de ploaie și burniță. 
Vint slab, pînă la moderat. Tempe

raturile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 7 și plus 3 grade, iar cele 
maxime între minus 2 și plus 8 grade, 
izolat mai ridicate. Dimineața și 
seara ceață locală și izolat Îngheț la 
sol. In București : Vreme în general 
închisă. Se va semnala burniță. Vînt 
slab, pînă la moderat. Temperatura 
ușor variabilă. Ceață dimineața și 
seara.

romănia-film prezintă intre 15—17 noiembrie 
LA CINEMATOGRAFUL „EFORIE" DIN CAPITALĂ

Cu următorul program : 15 noiembrie — spectacol de gală cu filmul 
Acțiunea .Arsenal"; 16 noiembrie — Camera cu fereastra spre mare; 
17 noiembrie — Pasiunea.

„Zilele filmului polonez" se vor desfășura și în municipiile Focșani 
(17—19 noiembrie) și Brăila (18—20 noiembrie).

omului la o mai bună integra
re a sa in natură.

• LITIGIU IN „PRIN
CIPATUL SEALAND". Nu 
de mult presa britanică anunța 
că un anume Roy Bates s-a 
proclamat șef al „principatului 
Sealand" (cuvînt care înseam
nă „tara mării"). Situat în Ca
nalul Minerii, acest „principat" 
este, de fapt, o platformă de 
beton armat, pe care în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial fusese instalată o baterie 
antiaeriană. Perioada „domniei" 
lui Bates a fost însă de scurtă 
durată, „prințul" fiind reținut 
de autorități și trimis în fața 
instanțelor de judecată. El a 
fost însă achitat, întrucît plat

forma se află In apele Interna
tionale. „Roy I" nu a scăpat 
însă de necazuri. Adjunctul său, 
un anume Achenbach, a orga
nizat în absenta șefului său o... 
lovitură de stat, proclamîndu-se 
el principe. Cîteva zile mai tîr- 
ziu însă, Bates a reușit să-i a- 
lunge pe „puriști". In definitiv, 
de ce atîta zbucium pentru o 
simplă platformă de beton 1 
Răspunsul este simplu : Bates 
își propune ca. în schimbul unor 
retribuții corespunzătoare, să 
permită unor firme dornice de 
a scăpa de fisc să-și înregis
treze sediul în „principatul" pe 
care 11 conduce...

• UN CLASIC AL 
ECRANULUI. Considerat u-

Civilizațiile Cartaginei
„Cartagina trebuie nimicită 1“ Pe 

vremuri, la Roma, Cato cel Bătrțn 
făcuse din aceste cuvinte un adevă
rat laitmotiv al discursurilor sale. La 
trei ani după moarte, dorința i se 
împlinea : Cartagina era jefuită, pus
tiită și nimicită de romanii învingători 
în ultimul război punic. In prezent, 
o misiune arheologică UNESCO în
cearcă să întreprindă ceva socotit 
ca imposibil de realizat în urmă cu 
numai cinci ani : salvarea Cartaginei 
din mormintul ei milenar.

La 16 km nord de Tunis, pe coastă, 
zace una din comorile arheologice 
cel mai puțin cunoscute, dar în ace
lași timp deosebit de interesantă...

Cartagina avea să rămînă cufunda
tă intr-un somn adine, sub dărî- 
mături, pînă în secolul XIX cînd un 
consul danez acreditat la Tunis în
tocmește prima hartă detaliată a 
Cartaginei. Puțini sînt însă arheologii 
care s-au aplecat metodic asupra a- 
cestei Rome a Africii. Majoritatea ar
heologilor ocazionali s-au servit de 
statuile sau mozaicurile descoperite 
aici pentru a „mobila" cîteva muzee 
ale Europei, neglijînd să menționeze 
pînă și locul de unde proveneau. 
In schimb, nu s-a făcut nici un re- 
leveu stratigrafie, nici o analiză se
rioasă a obiectelor de ceramică, de 
pildă, nici un studiu numismatic. 
Pînă în urmă cu cinci ani nu exista 
nici măcar un plan precis la scară 
mare.

Misiunea de salvgardare întreprin
să de UNESCO va permite redesco
perirea legendarei Cartagini. La lu
crări participă 10 națiuni, printre care 
și țara gazdă. Ca urmare a acestui 
efort comun, s-a realizat o vedere 
de ansamblu asupra îndelungatei 
istorii a Cartaginei.

Arheologii au recurs mai Intîi la 
metodele tradiționale : analiza in
scripțiilor, a ceramicii, a monedelor. 
Ceramică a fost găsită din belșug la 
Cartagina — peste 7 000 de piese. In 
orașul-mort au fost descoperite și

isi dezvăluie tainele
•

peste 2 000 de monede. Prin filtrări 
cu ajutorul sitelor au fost descoperita 
numeroase vestigii de plante, anima
le și cochilii. Spre deosebire de 
metodele tradiționale care negli
jează aceste elemente, misiunea 
UNESCO le-a acordat multă a- 
tentie — ceea ce a dus la concluzii 
interesante. Astfel, a rezultat că pa 
parcursul întregii perioade romane și 
pînă la sfîrșitul epocii bizantine, cel 
mai mult se consuma carne de porc, 
oaie și capră. Iată deci o dezmințire 
a ceea ce se știa din literatura latină, 
care afirma că se consuma cu predi
lecție carne de vită. Recentele cerce
tări au dovedit că vitele erau folo
site numai la arat.

Pe de altă parte, oseminte de că
milă, datînd din anul 100 e.n., au 
permis să se afirme că animalul de
numit „corabia deșertului" parcurgea 
regiunea cu mult înainte de cuceri
rea arabă.

La fel de revelatoare s-au dovedit 
și scheletele unor viețuitoare marine. 
Astfel, s-a dovedit că locuitorii Car
taginei consumau și mari cantități de 
pește. Măslinele făceau și ele parte 
din alimentele predilecte ale cartagi
nezilor. Numeroși sîmburi, amestecați 
din întîmplare în nisipul folosit la 
prepararea mortarului, au fost desco- 
periți în structura construcțiilor din 
toate epocile.

A reieșit, de asemenea, că romanii 
foloseau în construcții mai ale* o 
gresie poroasă, provenită din carie
re aflate la 60 km nord de Cartagi
na. Pentru fațade se recurgea la 
faimoasa marmură cenușie cu vini
șoare roz și albe, adusă de la Thu- 
burbo Maius, în partea de sud a o- 
rașului. Gipsul era un material folosit 
la toate construcțiile. Gratie noilor 
cercetări, s-a aflat că orașul antic 
găzduia una din cele mai importante 
școli de mozaicari din întreaga epocă 
romană.

Astfel, încetul cu încetul, se desco
peră, unul cite unul, secretele Car
taginei, ale civilizațiilor ei.

„TOAMNA CULTURALA BUZOIANA“
„Toamna culturală buzoiană" se 

află acum la a 11-a ediție și poartă 
pecetea apropiatei sărbătoriri a 60 
de ani de la înfăptuirea statului na
țional unitar român. Șirul acțiunilor 
culturale înscrise în programul aces
tei ediții a fost inaugurat la Buzău 
prin sesiunea de comunicări științi
fice intitulată : „Creația populară — 
expresie a unității și continuității 
neîntrerupte a poporului nostru pe 
aceste meleaguri", comunicări susți
nute de cunoscuți cercetători locali 
și de la Institutul de etnografie și 
folclor.

In comuna Pietroasele, cercetători 
și istorici care și-au adus contribu
ția la punerea în valoare a vestigii
lor istorice din zonă au purtat un 
dialog la masa rotundă pe tema 
„Descoperirile arheologice de Ia Pie
troasele — mărturii elocvente ale 
continuității românești pe aceste me
leaguri".

Programul „Toamnei culturale bu- 
zoiene" cuprinde și o bogată agendă 
de spectacole desfășurate pe scenele 
căminelor culturale. (Mihai Bâzu).

nul din ultimii clasici în viață 
ai ecranului, marele cineast 
Răne Clair, membru al Acade
miei franceze, a împlinit, 
zilele trecute, 80 de ani 
de viață, dintre care 55 de
dicați filmului. A debutat în 
anii ’20, în vremurile de glorie 
ale filmului mut, încă de la 
început remareîndu-se verva 
fantezistă, atmosfera poetică și 
ironia ce aveau să-i caracteri
zeze mai toată creația. Ultimul 
său film. „Serbările galante", 
datînd din 1965, a fost realizat, 
cum se știe. în coproducție cu 
țara noastră.

• „FABRICA DE 
PROTEINE". Unil ocean°- 
logi citati de revista „Scala" 
susțin că omenirea nu exploa
tează în prezent decît o parte 
infimă din resursele de pește. 
Teoretic, marea ar putea furni

za pe o suprafață de numai 
10 000 kmp o cantitate de pro
teine suficientă pentru a asigura 
nevoile alimentare ale întregii 
populații a lumii. O asemenea 
posibilitate este însă condiționa
tă de asigurarea unor mari can
tități de îngrășăminte fosfatice 
și azotoase pentru hrana pești
lor, întrucît 90 la sută din apa 
de mare este săracă în asemenea 
substanțe. în consecință, specia
liștii propun transformarea in 
adevărate „fabrici de proteine" 
a unor atoli. în interiorul cărora 
îmbogățirea apei marine ar 
conduce la o sporire extraordi
nară a resurselor piscicole.

• O CĂLĂTORIE IN 
INTERIORUL PĂMÎNTU- 
LUI ne propune revista „Science 
et Avenir" lntr-un amplu articol 
consacrat structurii interne a

planetei noastre. AstfeL potrivit 
studiilor efectuate de geofizi
cieni asupra propagării undelor 
seismice și mareelor terestre, 
s-a ajuns Ia concluzia existen
tei unui nucleu lichid al Terrel. 
Acest „ocean" interior, cu o rază 
estimată la 3 885 km, înconjoa
ră o „insulă" cvasisferică solidă 
cu raza de 1 217—1 220 km. Toa
te aceste informații, datorate în 
mare parte înregistrării maree
lor terestre, au contribuit la cla
rificarea istoriei Terrel, la elu
cidarea treptată a necunoscute
lor privind caracteristicile aces
tui nucleu. Se presupune că este 
vorba despre un amestec eutec
tic de fier și sulfură de fier, 
care posedă proprietatea de a 
rămine lichid la o temperatură 
relativ scăzută de 3 000—4 000 
grade Celsius. Pînă acum se 
presupunea că această tempera
tură trebuia să fie de cel puțin 
7 000 grade Celsius.
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Bun venit primului ministru 
ui Republicii Turcia, Biilent Ecevit!

Astăzi sosește la București primul 
ministru al Republicii Turcia, Biilent 
Ecevit, care, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primului 
ministru al guvernului român, Ma
nea Mănescu, va efectua o vizită 
oficială in România.

Biilent Ecevit s-a născut la 28 
mai 1925, la Istanbul. Studiile și le-a 
făcut la Istanbul și Ankara, absol
vind, in 1946, cursurile Facultății de 
litere.

Din 1950 desfășoară o bogată acti
vitate publicistică.

Aderă la Partidul Republican al 
Poporului in 1953 și, patru ani mai 
tîrziu, este ales deputat de Ankara 
al acestui partid. în 1959 devine 
membru al conducerii Partidului Re
publican al Poporului. In 1961 face 
parte din Adunarea Constituantă și 
este ales din nou deputat din partea 
Partidului Republican al Poporului. 
De asemenea, a fost ales deputat și 
în legislaturile din perioada 1965— 
1977. Din 1961 pînă în 1965 a deținut 
funcția de ministru al muncii în 
guvernul Inonii.

în anul 1966, la Congresul al 
XVIII-lea al P.R.P., a devenit secre
tar general al partidului, fiind re
ales în această funcție și la con
gresele din 1968 și 1970. La Con
gresul extraordinar al P.R.P. din 
mai 1972 a fost ales președinte al 
partidului, funcție deținută anterior 
de Mustafa Kemal Atatiirk, fonda
torul partidului, și de Ismet Inonii.

în perioada martie—septembrie 
1974 a fost prim-ministrul unui gu
vern de coaliție. Din decembrie 1977 
deține funcția de premier al guver
nului monocolor format de Parti
dul Republican al Poporului.

în domeniul politicii interne, 
Biilent Ecevit se pronunță pentru 
edificarea unor structuri care să per
mită realizarea de largi reforme eco
nomice și sociale, iar pe plan ex
tern, pentru instaurarea unui climat 
de destindere și securitate în Eu
ropa și în întreaga lume.

Clădite pe principiile egalită
ții, independenței, suveranității,

avantajului reciproc și neamestecu
lui in treburile interne, raporturile 
de prietenie și bună vecinătate din
tre România și Turcia cunosc o dez
voltare continuu ascendentă, pe mul

tiple planuri, in interesul ambelor 
popoare.

Aceste raporturi au cunoscut un 
impuls de o importanță hotărîtoare 
cu prilejul vizitelor oficiale între
prinse în Republica Turcia de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in 1969 și 1976. Premie
rul Biilent Ecevit a mai vizitat țara 
noastră, in calitate de președinte al 
P.R.P., în iulie 1975.

Dialogul româno-turc la nivelul 
cel mai înalt, cu ample semnificații 
politice pe planul vieții internațio
nale, are la bază dorința comună de 
a asigura dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare, în folosul re
ciproc, de a contribui la consolida

rea păcii șl cooperării în Balcani și 
în lume.

Referindu-se la convorbirile pur
tate la Ankara în 1976, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
acestea „au reliefat atit posibilitățile, 
cit și dorința comună a României și 
Turciei de a amplifica cooperarea 
economică, schimburile economice, 
relațiile tchnico-științifice și cultu
rale, precum și contactele politice la 
diferite niveluri in scopul asigurării 
unui progres mai rapid al țărilor 
noastre in toate domeniile, al adin- 
cirii cunoașterii și Înțelegerii reci
proce".

Dimensiunile cooperării multilate
rale dintre România și Turcia sînt 
materializate de diversificarea con
tinuă a schimburilor dintre cele două 
țări, care se desfășoară în confor
mitate cu prevederile Declarației 
solemne comune semnate in 1975.

în ultimii ani au fost încheiate, de 
asemenea, numeroase acorduri și 
convenții in domeniile economic, co
mercial, tehnico-științific și cultu
ral, care creează cadrul necesar pen
tru concretizarea a numeroase ac
țiuni de cooperare in interes reci
proc.

O reflectare a dezvoltării schim
burilor de valori culturale și spiri
tuale dintre cele două țări o con
stituie apariția in Turcia a mai 
multor volume consacrate vieții, 
activității personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

La 10 noiembrie anul acesta a fost 
prezentat publicului român volumul 
„Poezii" scris de Biilent Ecevit, pri
mul ministru al Republicii Turcia.

Exprimîndu-și convingerea că vi
zita primului ministru al Republicii 
Turcia, Biilent Ecevit, în țara noas
tră, convorbirile ce vor avea loc cu 
acest prilej vor constitui o nouă con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la consolidarea prieteniei tradi
ționale dintre cele două țări, poporul 
român îl întîmpină pe înaltul oaspe
te turc cu tradiționala urare de „Bun 
venit!".

Vizita in Zair a delegației
Marii Adunări Naționale

KINSHASA 11 (Agerpres). — Dele
gația Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășul Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită oficială in 
Republica Zair, a fost primită de 
Mpinga Kasenda, membru al Birou
lui Politic al Mișcării Populare a Re
voluției, prim-comisar de stat (prim- 
ministru).

Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, . se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost transmis un 
mesaj de salut, urări de sănătate și 
fericire personală președintelui fon
dator al Mișcării Populare a Revolu
ției, președintele Republicii Zair, Mo

butu Șese Seko, precum și urări de 
prosperitate poporului zairez.

Mpinga Kasenda a exprimat calde 
mulțumiri pentru mesaj și a rugat să 
se transmită din partea președintelui 
Mobutu Șese Seko cele mai calde 
urări de sănătate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și urări 
de bunăstare pentru poporul român.

în cursul întrevederii, primul co
misar de stat al Republicii Zair a e- 
vidențiat contribuția hotărîtoare pe 
care cei doi șefi de stat o aduc la 
dezvoltarea relațiilor dintre România 
și Zair. Totodată, el a reafirmat ho- 
tărirea țării sale de a pune în apli
care prevederile Înțelegerilor conve
nite cu ocazia intîlnirilor la nivel 
înalt româno-zaireze.

La Întrevedere a participat Octa
vian Luțas, ambasadorul României in 
Republica Zair.

Evoluția negocierilor tripartite 
de la Washington

WASHINGTON 11 (Agerpres). - 
Negocierile de pace egipteano-isra- 
eliene continuă — a declarat vineri 
la Washington purtătorul de cuvînt 
al celor trei delegații, George Sher
man, precizînd că ele s-au intensifi
cat chiar în cursul ultimelor 24 de 
ore.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
plenipotențiarii egipteni au intro
dus, potrivit instrucțiunilor președin
telui Sadat, „noi idei" In cadrul con
vorbirilor.

TORONTO 11 (Agerpres). — Mos
he Dayan, ministrul israelian al afa
cerilor externe, și Ezer Weizman. mi
nistrul apărării, au avut vineri con
sultări. la Toronto, cu primul minis
tru. Menahem Begin, aflat intr-o vi
zită în Canada. Discuțiile s-au axat 
pe propunerile egiptene comportînd 
„elemente noi" prezentate In ca
drul negocierilor de la Washington 
— s-a relevat din sursă oficială.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea 

statului național unitar român
DELHI. — La Universitatea „Jawa

harlal Nehru" din Delhi a avut loc o 
conferință pe tema „Politica externă 
a României de promovare consec
ventă a păcii și colaborării in lume", 
în cuvîntul de deschidere, Bimal 
Prasad, decanul Facultății de studii 
internaționale, a elogiat rolul Româ
niei pe plan internațional, subliniind 
in mod deosebit contribuția și iniția
tivele personale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, privind soluționarea justă a pro
blemelor internaționale actuale. Pro
fesorul B. Prasad a evocat, de ase
menea, momente semnificative din 
istoria luptei poporului român pentru 
păstrarea ființei naționale, a libertă
ții șl independenței țării.

CAIRO — în sala de festivități a 
Muzeului de arte frumoase din Ale
xandria a avut loc o gală de filme 
românești. Au participat Hussein 
Sobhi, guvernator al orașului Ale
xandria, oficialități locale, oameni 
de afaceri, de cultură, ziariști, mem
bri ai corpului diplomatic și un nu
meros public.

CIUDAD DE MEXICO — Sub egi
da Institutului de arte frumoase din 
orașul Cuernavaca — capitala statu
lui Morelos din Mexic — a fost des
chisă o expoziție de pictură contem
porană românească. La ceremonia 
inaugurării au participat guvernatorul 
statului Morelos, dr. Armando Leon 
Bejarano. Eustacio Salinas Trevino, 
director general coordonator pentru 
cooperarea internațională și dezvol

tare din Ministerul de Externe me
xican, Porfirio Flores Ayala, pre
ședintele municipiului Cuernavaca, 
alte personalități oficiale, un nume
ros public. Ambasadorul țării noastre 
In Mexic, Dumitru Mihail, a înfăți
șat principalele momente din istoria 
poporului nostru, evidențiind reali
zările obținute de România pe multi
ple planuri. In cuvîntul său. dr. Ar
mando Leon Bejarano a elogiat po
litica internă și externă a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu.

BRUXELLES — La Centrul cultu
ral român de la Universitatea cato
lică din Louvain (Belgia) a fost orga
nizată o gală de filme românești. 
Profesorul Mihail Steriade, directorul 
centrului, a vorbit despre importanta 
acestui eveniment în istoria poporu
lui român.

BRASILIA. — în orașul Sao Paulo 
a avut loc o seară culturală româ
nească. Președintele Societății cultu
rale „Brazilia — România", Augustin 
Hila, a vorbit despre semnificația e- 
venimentului. Au participat reprezen
tanți ai autorităților locale, studențl 
și cadre didactice, cetățeni brazilieni 
de origine română, un numeros pu
blic.

TEL AVIV — O expunere a fost 
prezentată de Virgil Cândea. secretar 
al Asociației „România", în cadrul 
unei manifestări dedicate acestui 
eveniment de Universitatea din Tel 
Aviv. De asemenea, ambasadorul 
țării noastre în Israel, loan Covaci, a 
înfățișat unui numeros auditoriu 
realizările obținute de poporul ro
mân in ultimele decenii.

ROMA: Seară literară 
româneascăagențiile de presă transmit:

Stabilirea de zone de bună vecinătate, de pace 
și colaborare corespunde intereselor tuturor popoarelor 

Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U 
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).

— De la trimisul special N. Plopea- 
nu : Luind cuvîntul în Comitetul 
pentru problemele politice și de secu
ritate al Adunării Generale a O.N.U., 
reprezentantul țării noastre, ambasa
dorul Constantin Ene, a arătat că 
ideea de bază a discuțiilor actuale 
trebuie să fie traducerea în viață, în 
domeniile concrete care sint tratate, 
a literei și spiritului documentului 
final al sesiunii speciale a Adunării 
Generale consacrate dezarmării.

Vorbitorul a arătat că măsuri ca 
Interzicerea totală a experiențelor cu 
arma nucleară, încetarea producției 
de arme nucleare și trecerea la redu
cerea treptată a stocurilor existente 
de asemenea arme, asumarea de 
către puterile nucleare, pe calea unui 
nou instrument internațional, a an
gajamentului de a nu folosi sau 
amenința cu folosirea armei nucleare 
împotriva statelor care nu posedă 
această armă, niciodată și în nici 
o împrejurare, abținerea de la am
plasarea de noi arme nucleare pe 
teritoriul altor state și retragerea 
celor existente — constituie acțiuni 
prioritare, absolut necesare pentru 
realizarea echilibrului obligațiilor pe 
care a fost conceput Tratatul de 
neproliferarc.

în legătură cu pregătirile pentru

cea de-a doua conferință a statelor 
pentru examinarea aplicării Tratatu
lui de neproliferare, s-a menționat ca 
o condiție pentru eficiența acestei 
conferințe asigurarea unor pregătiri 
pe baze democratice, cu consultarea 
largă a tuturor țărilor.

România a sprijinit șl sprijină cu 
consecvență măsurile destinate să 
pună America Latină, Africa, Orien
tul Mijlociu, Asia de Sud, Oceanul 
Indian la adăpost de pericolul nu
clear, prin crearea în aceste regiuni 
de zone libere de arma nucleară, de 
zone de pace, cu respectarea acestui 
statut de către puterile nucleare. 
Considerăm, a spus reprezentantul 
român, că trebuie depuse eforturi 
pentru încurajarea unor acțiuni si
milare și în alte zone ale globului. 
După cum se știe, începînd din 1957, 
guvernul român a reafirmat în nu
meroase rînduri propunerea sa pri
vind transformarea Balcanilor Intr-o 
zonă de bună vecinătate, de pace șl 
largă cooperare, fără arme nucleare, 
baze militare sau trupe străine. Vor
bitorul a exprimat părerea că o spo
rire și dinamizare a rolului O.N.U. 
in stimularea și sprijinirea eforturi
lor regionale pentru stabilirea de 
astfel de zone ar răspunde atit inte
reselor statelor direct vizate, cît și 
păcii și colaborării internaționale.

Pentru soluționarea pașnică 
a diferendului dintre 
Uganda și Tanzania

DAR ES SALAAM 11 (Agerpres). — 
Trimiși ai șefului statului sudanez, 
Gaafar El Nimeiri, care este și pre
ședintele în exercițiu al Organiza
ției Unității Africane, au sosit la Dar 
es Salaam, unde urmează să aibă 
convorbiri cu președintele Julius 
Nyerere în vederea examinării posi
bilităților de soluționare pașnică a 
conflictului cu Uganda.

MONROVIA — Președintele Libe
riei. William R. Tolbert, a făcut un 
nou apel președintelui Ugandei, Idi 
Amin, pentru a-și retrage trupele din 
Tanzania. în mesajul său. William 
Tolbert cere lui Idi Amin să respec
te integritatea teritorială și suvera
nitatea națională potrivit prevederi
lor O.U.A. și să folosească bunele 
oficii ale acestei organizații pentru 
a reduce tensiunea între Tanzania și 
Uganda.

ALGER. — Algeria „lansează un 
apel urgent și frățesc Ugandei să-și 
recheme imediat și necondiționat 
forțele sale de ocupație militară", 
transmite agenția „Algerie Presse 
Service" (A.P.S.). Algeria rămîne 
ferm atașată principiului intangibili- 
tății frontierelor moștenite în mo
mentul dobîndirii independenței și 
nu poate accepta nici un fel de agre
siune. oricare ar fi autorul sau con
siderentele în legătură cu aceasta — 
subliniază agenția menționată.

0 delegație a Comitetului 
Foștilor Luptători Antifas
ciști, condusă de Aurel Mălnășan, 
a făcut o vizită de prietenie In 
R.P. Ungară, la invitația Uniunii Par
tizanilor din Ungaria. Au avut loc 
convorbiri cu o delegație maghiară 
condusă de Feher Lajos, președintele 
Uniunii Partizanilor din Ungaria. 
Părțile și-au exprimat hotărîrea de a 
întări și dezvolta relațiile bilaterale 
de colaborare, avînd convingerea că 
aceasta corespunde politicii partide
lor, guvernelor și popoarelor lor.

Încheierea vizitei în 
R.D.G. a președintelui Con
siliului de Miniștri al Unga
riei. La Berlin a fost dat publi
cității comunicatul privind vizita e- 
fectuată în R.D.G. de Gyorgy Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare. Convorbirile prile

juite de această vizită au relevat 
dezvoltarea cu succes a colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, precum și în do
meniul cooperării și specializării în 
producție. A fost semnat un memo
randum privind dezvoltarea continuă 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice între R.D.G, și R.P.U.

Convorbiri între repre
zentanți ai P.C.I. și P.C.S. 
Secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, s-a 
întilnit vineri la Roma cu Manuel 
Azcarate, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Spania. A fost 
dată publicității o declarație in care 
se arată că în timpul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, ce caracterizează rela
țiile dintre cele două partide, s-a pro
cedat la un schimb de informații pri
vind situația din cele două țări, po
litica celor două partide și probleme 
referitoare la Piața comună, inclusiv 
lărgirea acesteia.

In dezbaterile seminarului de la Dar es Salaam 
Problema formării de cadre pentru viitorul stat 

Zimbabwe
DAR ES SALAAM 11 

(Agerpres). — Din ini
țiativa celor două or
ganizații componente ale 
Frontului Patriotic „Zim
babwe" (Z.A.N.U. și 
Z.A.P.U.), în capitala 
Tanzaniei se desfășoară 
un seminar consacrat 
formării de cadre cali
ficate necesare viitoru
lui stat liber Zimbab
we. Alături de repre
zentanții celor două or

ganizații, la seminar 
mai participă reprezen
tanți ai UNESCO, Or
ganizației Internaționale 
a Muncii și O.U.A.

în cuvîntul de des
chidere, Simon Mu- 
zenda, vicepreședinte al 
Z.A.N.U., a subliniat că 
în prezent poporul Zim
babwe trece prin cea 
mai critică perioadă din 
istoria sa. Populația

pașnică este gonită de 
pe teritoriul rhodesian 
de către trupele rasiste 
ale lui Ian Smith, fiind 
nevoită să se refugieze 
în statele africane ve
cine. Cu toate acestea, 
a spus Muzenda, sîn- 
tem încă de pe acum 
preocupați să ne creăm 
cadre proprii necesare 
refacerii economiei după 
anii de subjugare rasistă 
și colonialistă.

Dezvoltarea cooperării 
iugoslavo-ghaneze. Bramsiav 
Ikonici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al Iugoslaviei, a 
primit pe Joseph Abbey, comisar pen
tru problemele economice al Ghanel, 
care se află la Belgrad pentru a par
ticipa la lucrările comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică dintre cele două țări. Cu acest 
prilej, relevă agenția Taniug, cele 
două părți au relevat că se diversi
fică tot mai mult cooperarea econo
mică și crește volumul schimburilor 
bilaterale.

încetarea ajutorului mi
litar american către regi
mul din Nicaraguaa fost anun- 
țată de o oficialitate a Departamen
tului de Stat. Acest fapt înseamnă, 
totodată, suspendarea automată și a 
creditelor autorizate anterior — rela
tează agenția Associated Press.

Situația la Teheran contl- 
nuă să fie calmă, iar activitatea co
mercială a fost reluată.

Reducerea vîrstei majo
ratului. Guvernul spaniol a accep
tat un decret regal In baza căruia 
vîrsta majoratului se reduce In Spa
nia de la 21 la 18 ani. Această măsu
ră va permite la aproximativ un mi
lion și jumătate de tineri să partici
pe la referendumul constituțional de 
la 6 decembrie.

ROMA 11 (Agerpres). — La 
Biblioteca română din Roma a 
avut loc o seară literară româ
nească, in cadrul căreia a fost 
prezentat volumul de poezii de 
Octavian Goga apărut in limba 
italiană în traducerea prof. 
Paolo Soldați. In cadrul mani
festării s-a relevat contribuția 
poetului la dezvoltarea litera
turii române, spiritul său pa
triotic, de înflăcărat luptător 
pentru realizarea unității na
ționale a tuturor românilor, re
flectate intr-o operă de înaltă 
valoare artistică.

Au urmat lecturi din poezia 
lui Octavian Goga in limbile ro
mână și italiană. A fost, de 
asemenea, prezentat filmul do
cumentar „Mihai Eminescu".

Apel la reconciliere na
țională în Ciad.Primul minlstru 
al Ciadului, Hissene Habre, a lansat 
un nou apel la „pace și unitate na
țională". Adresindu-se în special 
membrilor organizației „Frolinat", 
premierul Habre a spus : „Ciadul 
este patria noastră comună și trebuie 
să ne reglementăm problemele între 
noi pentru a ajunge la realizarea re
concilierii naționale astfel îneît po
porul ciadian să-și poată determina 
în mod liber destinul său".

Populația Republicii Cos
ta Rica se c’^reaz‘* ln prezent la 
2 115 041 locuitori, din care 687 044 
persoane formează populația activă 
a țării.
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ZAMBIA: Pe aici au trecut elicopterele 
agresorilor rasiști...

PIAȚA COMUNA: Noi concedieri masive

Victime și distrugeri, locuințe incendiate, arbori calcinațl, lată o 
Imagine după recentul raid criminal al aviației rhodesiene asupra unor 
localități din Zambia. Acest nou act agresiv al autorităților rasiste de 
la Salisbury împotriva Zambiei, stat independent și suveran, a stîrnit 
indignarea și protestul întregii opinii publice internaționale.

La Inițiativa P. C. Francez, în orașul Thionville a avut loc o reuniune 
de protest a reprezentanților muncitorilor siderurgiști, metalurgiști și mineri 
din Marea Britanie, R.F.G., Belgia, Luxemburg, Olanda. Italia și Franța, 
împotriva proiectelor C.E.E. privind suprimarea în acest sector a circa 
140 000 de locuri de muncă.

SPANIA: Cortesurile au aprobat 
proiectul noii Constituții

Cu o covîrșitoare majoritate — 325 voturi pentru, 6 contra șl 14 
abțineri — Camera inferioară a parlamentului spaniol a aprobat proiec
tul noii Constituții; anterior, Senatul aprobase acest proiect cu 226 de 
voturi, contra 5 și 8 abțineri. Guvernul a stabilit ca noua Constituție, 
care instituționalizează cursul nou, democratic, în viața politică a țării 
să fie supus unui referendum popular la 6 decembrie. în fotografie, 
premierul A. Soares adresîndu-se Cortesurilor înainte de votarea proiec
tului.

„Comuniștii italieni 
și alegerile pentru 

Parlamentul vest-european“
ROMA 11 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Italian a organizat la Roma 
o reuniune pe tema „Comuniștii ita
lieni și alegerile pentru Parlamentul 
vest-european".

în cuvîntul de deschidere, Gian
carlo Pajetta, membru al Direcțiunii 
și Secretariatului P.C.I., a subliniat 
că este necesar ca țările C.E.E. „nu 
numai să contribuie la o nouă struc
tură mondială, democratică și paș
nică, ci să fie printre protagonistele 
noii ordini economice internaționale".

Luind cuvîntul la încheierea re
uniunii, Giorgio Amendola, membru 
al Direcțiunii P.C.I., președintele 
grupului comunist din Parlamentul 
vest-european, a declarat că „în fața 
numeroaselor necunoscute ce se men
țin în Europa occidentală în contex
tul crizei mondiale, nimeni nu poate 
exclude eventualitatea unei amînări 
a alegerilor Parlamentului C.E.E., 
programate pentru luna iunie, anul 
viitor".

AFGANISTAN:

Preocupări pentru 
înfăptuirea reformei agrare

KABUL 11 (Agerpres). — înfăp
tuirea reformei agrare este una din 
sarcinile de bază ale procesului re
voluționar din Afganistan — a de
clarat intr-un interviu Hafiz Ullah 
Amin, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al acestei țări. în
făptuirea reformei agrare, a spus el, 
are drept țel lichidarea rămășițelor 
feudale din această ramură a econo
miei.

El a amintit că 86 Ia sută din lo
cuitorii Afganistanului sint țărani cu 
gospodării stabile sau nomazi, agri
cultura asigurind 75—80 la sută din 
venitul național. De asemenea, din 
întreaga suprafață arabilă a țării nu
mai o treime este lucrată, în timp 
ce în zonele cu populație stabilă 70 
la sută din țărani dispun de o supra
față agricolă de pînă la 2 hectare.

Reforma agrară are drept obiectiv 
desființarea unor mari latifundii, 
precum și stabilizarea celor peste 2,5 
milioane nomazi. Acest program va 
fi completat cu sprijinirea de către 
stat a lucrărilor de irigații și de me
canizare.

Lecția de memorizare
rămîn dezarmate. Investigația judiciară, crimi- 
învinse, obișnuite să întîmpine doar explicații
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Logica, bunul simț 
nalistica se dau și ele 
sau justificări, pocăințe ori regrete — sincere sau simulate.

Criminalul în speță este însă de un alt tip.
Poate că doar psihopatologia ar fi în măsură să-i pătrundă 

labirintul galeriilor de beznă ale gîndirii bolnave, adîncul mlaștinii 
cu miasme otrăvite care-i ține loc de conștiință.

Criminalul în speță este un tip deosebit — tipul bestiei cinice. Nu 
al ucigașului coleric, furibund, congestionat, ci al asasinului liniștit, 

sadicul cu fața palidă, cum îl visa Nietzsche, pentru care monstruosul 
este normal iar normalul înseamnă monstruozitate.

...A fost mic comerciant în tîrgușorul Cahors din Franța, poartă 
numele de Louis Darquier, la care și-a adăugat, fraudulos, o particulă 
nobiliară; poartă, de asemenea, cizme, cravașă și monoclu. Și mai poartă 
ceva : răspunderea directă pentru exterminarea a zeci de mii de oa
meni pașnici, în timpul ocupației hitleriste. A fost denumit ,,Eichman al 
Franței", a fugit după război și a fost condamnat la moarte în contu
macie ; Franco, bineînțeles, nu l-a extrădat, iar la interviul luat recent 
de revista „l'Express" a dat răspunsuri foarte clare.

Le transcriem cu exactitate.
Livrarea către hitleriști, cu prilejul unei singure razii, a 75 000 de 

oameni, bărbați, femei, copii etc. — din care nici unul nu s-a mai în
tors? - „Propagandă !". Dar aceste documente care atestă ? — „Scor
nituri. Hirtii trucate I" Cele 6 milioane de victime din lagărele’ naziste? 
- „Invenție evreiască. Așa-s ei, sînt gata la orice ca să-și Iacă publi
citate". Legile rasiste, denaturalizarea, excomunicarea socială, confis
carea bunurilor ? — „Am avut un scop umanitar, am vrut să le fac 
viața mai confortabilă". Trimiterea de trenuri întregi de deportați, în 
vagoane plumbuite, în călătoriile morții ? - „Am vrut să plece undeva, 
oriunde, să-și găsească un teritoriu în lume" (n-a spus pe care lume). 
Fotografiile lagărelor morții, filmele, crematoriile de ars oameni ? -
„Trucaje, fotomontaje. Le-au plăsmuit și au inundat lumea cu ele". 
Cadavrele ambulante și toate grozăviile descoperite de trupele ame
ricane în lagăre ? - „Minciuni, Srau lăsat și ei intoxicați de propa
gandă". Deportarea copiilor ? - „Pentru că n-am vrut să-i despart de 
mame". Gropile comune, cîmpurile de oase calcinate ? — „Tot ei, tot 
minciunile lor, vor să se facă interesanți".

Dar Auschwitz, cu depozitele de păr, dinți, ochelari, cu stivele de 
săpun uman din cenușa celor un milion de exterminați prin gazare ?

spun eu ce s-a 
Dar s-au gazat

- „Din nou, aceeași afurisită de propagandă. Să vă 
intimp/at la Auschwitz. S-a gazat, da, e adevărat, 
purecii, pentru dezinfectarea rutăriei".

Și întrebarea finală : Ți s-a întîmplat vreodată
- „Remușcări pentru ce ? Nu înțeleg întrebarea I".

...In Franța interviul a stîrnit un imens scandal, un
- au protestat președintele republicii, personalități guvernamentale, 
partidele democratice, organizații sociale, foștii combatanți ai eli
beră rii.

Dar, poate că publicarea este utilă.
Pentru că tocmai în aceste zile se discută în Occident despre 

prescrierea crimelor hitleriste.
Pentru că nu trebuie să se uite ce a însemnat fascismul și ce 

năpîrci mai există pe scoarța pămîntului.
Pentru că inventivitatea umană nu a creat cuptoare de gazat sau 

de ars bacilii ciumei brune.
Pentru că memoria umană poate, cîteodată, să slăbească. 
La unii — uneori.

să ai regrete ?

val de indignare

N. CORBU
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