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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Trimisul președintelui S. U. A.

ȘTIINȚĂ, PA CE, PROGRES
„Descoperirile, activitatea de cercetare și de 

creație, știința în general să nu mai servească 
războiului și distrugerii a ceea ce a creat de-a 
lungul mileniilor omenirea, ci să servească numai 
și numai progresului, bunăstării, libertății și feri
cirii popoarelor, ale fiecărui om!“.

NICOLAE CEAUȘESCU
încă din zorii civilizației terestre, 

locuitorii planetei noastre au legat 
cele mai înflăcărate nădejdi, cele mai 
luminoase aspirații de pași cutezători 
spre cunoașterea universului, de năs
cocirea uneltelor menite să facă truda 
omenească mai lesnicioasă, de toate 
acele îndeletniciri care urmăreau — 
adesea pe drumuri anevoioase, pline 
de ohstacole, prin hățișuri pindite 
mereu de teribile primejdii — stă- 
pînirea naturii, transformarea ei în- 
tr-un mediu prielnic dezvoltării ar
monioase a omului, necontenitei pro
pășiri a societății umane. Iar nucleul 
incandescent al tuturor speranțelor și 
năzuințelor învestite dintotdeauna de 
om și omenire în știință a fost și 
este Pacea. Pacea ca unică realitate 
vrednică de condiția umană, ca sin
gura opțiune posibilă pentru a asi
gura generațiilor prezente și viitoare 
o viață demnă de a fi trăită.

Este profund semnificativ faptul 
că legătura indisolubilă dintre știin
ță. progres și pace a constituit, in 
toate timpurile, o preocupare funda
mentală a spiritelor celor mai înain
tate ale omenirii, inclusiv a celor 
mai luminate minți din istoria po
porului nostru. „Timpul se înain
tează neîncetat — sublinia, la 
începuturile României moderne, unul 
dintre marii deschizători de drumuri 
în făurirea culturii noastre naționa
le, Gheorghe Asachi. Pacea favori
zează disvălirea ideilor. Pretutin- 
dene țintește mintea de a îndeplini 
științele mecanice și chemice... Din 
cercetarea firet se vede că toate 
înaintează, privind la a ei nemărgi
nire nu se poate zice unde se începe 
și unde se inchie".

O strălucită confirmare a pereni
tății acestei aspirații esențiale pen
tru civilizația umană și. totodată, un 
luminos omagiu adus României so
cialiste, politicii de pace și colabo
rare internațională pe care o desfă
șoară, rolului de deosebită impor
tanță pe care țara noastră îl atribuie, 
în acest context, dezvoltării impe

tuoase a științei șl tehnologiei, l-a 
constituit evenimentul de larg răsu
net al înminării primei Medalii de 
aur „Norbert Wiener" a Organiza
ției Mondiale pentru Sisteme Gene
rale și Cibernetică tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în semn de înaltă 
prețuire pentru merite în domeniul 
promovării științei în general și ci
berneticii în special și al orientării 
lor sp$ scopurile păcii, cooperării și 
progresului. „Dumneavoastră — a re
liefat unul dintre membrii presti
gioasei delegații venite să înmîneze 
medalia, prof. dr. John Rose din 
Marea Britanie, adresindu-se pre
ședintelui României — sînteți nu 
numai un mare promotor al păcii 
in intreaga lume și un curajos oin 
de stat, ci, de asemenea, un șef de 
stat — de fapt unul din puținii din 
lume — care a pătruns semnificația 
acestei științe noi, cibernetica, care, 
ca toate științele, conține potențialul 
unor contribuții esențiale Ia progresul 
și propășirea omenirii. Dumneavoas
tră stăpiniți o concepție cuprinză
toare, sinteți printre cei care dispun 
de mare curaj și printre cei care 
promovează pacea".

Ecoul acestui moment emoționant 
se reverberează. în chip firesc, asu
pra întregii noastre științe, asupra 
întregii spiritualități românești con
temporane, propulsate de concepția 
adine umanistă a conducătorului 
partidului și statului nostru pe 
rodnicul făgaș al slujirii neprecupe
țite a omului, a făuritorilor de bu
nuri materiale și spirituale, cărora 
noua orinduire edificată de parti
dul comuniștilor pe pămîntul Româ
niei nu numai că le-a asigu
rat eliberarea de exploatare și 
asuprire, dar le-a redat demnitatea, 
forța de creație, posibilitatea de a 
se afirma liber în toate domeniile.

Fără îndoială însă, semnificația a- 
cestui eveniment depășește cu mult 
fruntariile țării noastre, căpătînd di
mensiunile și rezonanța unui mo

ment de însemnătate crucială pentru 
afirmarea profundei responsabilități 
a oamenilor de știință din întreaga 
lume față de viitorul omenirii. Ce
lebra declarație a marelui Einstein: 
„In epoca noastră nu se mai poate 
concepe știință fără conștiință" — 
rod al unei tulburătoare trăiri a 
sentimentului de „vinovăție fără 
vină" pe care l-a încercat o în
treagă pleiadă de străluciți savanți 
față de deturnarea uneia dintre ma
rile descoperiri ale geniului uman, 
energia atomică, de la scopurile ei 
firești — reprezintă, în clipa de 
față, nu numai un aforism care 
„sună frumos", ci un autentic sem
nal de alarmă, una dintre cele mai 
grăitoare expresii ale imperativului 
ineluctabil de a bara cu fermitate 
calea transformării cuceririlor știin
ței în, arme de distrugere.

Pe acest fundal istoric, marcat de 
Irosirea absurdă a atîtor energii pen
tru aglomerarea arsenalelor, și așa 
supraîncărcate, cu noi și noi tipuri 
de arme nimicitoare, impresionanta 
chemare adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu oamenilor de 
știință de pretutindeni de a nu mai 
executa fără discernămînt comenzile 
pentru înarmare, pentru distrugerea 
omenirii, de a reflecta la înalta răs
pundere pe care o au în fața po
poarelor, a civilizației, a copiilor lor, 
a întregii umanități, întruchipează 
însuși glasul omenirii, al miliarde
lor de oameni de pe întreg cuprinsul 
planetei, tot mai conștienți de peri
colele ce amenință existența omului 
și a minunatelor roade ale minții 
și brațelor sale. Louvre-ul șl Voro- 
nețuj, piramidele și Ermitage-ul, 
Acropolea și San Marco, Taj-Maha- 
lul și Prado, atitea și atîtea comori 
nepieritoare ale tehnicii, științei și 
artei, creații neasemuite și de neîn- 
locuit ale geniului uman, sinteze în 
piatră, bronz sau foliante îngălbenite 
de vreme ale gindirii și simțirii
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Tricotaje 
de calitate superioară
Paralel cu sporirea producției, 

care, anul acesta, este cu 17 la 
sută mai mare decît anul tre
cut. în industria de tricotaje se 
acordă o deosebită atenție di
versificării sortimentale și îm
bunătățirii calității produselor. 
Astfel. în..perioad#. care a trecut 
din acest an, întreprinderile din 
acest sector au realizat aproape 
3 700 noi modele de tricotaje 
din bumbac, lină și fire sinteti
ce. volumul produselor de cali
tatea întîi ridieîndu-se la 89—96 
la sută din producția totală a a- 
cestei ramuri a industriei ușoare.

(Continuare în pag. a V-a)

Sîmbătă. 9 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Michael Blumenthal, ministrul fi
nanțelor al S.U.A.. care a făcut o vi
zită in tara noastră la invitația gu
vernului român, ca trimis al pre
ședintelui Statelor Unite ale Americii. 
Jimmy Carter. Oaspetele a fost în
soțit de Stephen Larrabee, membru

în Consiliul Național al Securității 
S.U.A.

La întrevedere a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de față ambasadorul S.U.A. 
la București. Rudolph Aggrey.

Ministrul american a arătat că are 
plăcuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj personal de salut din partea pre

ședintelui S.U.A.. Jimmy Carter. îm
preună cu reafirmarea dorinței conti
nuării si adincirii dialogului la cel 
mai înalt nivel, care să ducă la pro
movarea relațiilor romăno-americane 
în spiritul convorbirilor ăi al Decla
rației comune semnate de cei doi pre
ședinți la Washington. în aprilie a.c.
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Giancarlo Pajetta,
membru al Direcțiunii și Secretariatului Partidului Comunist Italian

ln românește de Dim. RACHIC1

Acum iar mă inundă-un cald fior — 
în munfii-aceștia serile nu dor, 
nici nopțile nu se răcesc de tot. 
Aici mi-e casa și-l al meu popor 
și oamenii aici ca fratii-mi sini. 
Iubesc izvorul, drumul Iui ne-nfrint 
și apa lină care-o bem, curată, 
și moara neoprită niciodată.

Pămînt însorit

Mi-e drag poporul scos de sub povară 
și zvonul de combine-n plină vară 
și coasele culcind otava deasă 
și umbra turmelor venind spre casă. 
Mi-s dragi bărbatiiaceștia transpirați, 
femeile alături de bărbați 
și tinerii-n ședințe de maturi, 
mîinile lor cu aspre bătături. 
Iubesc acest popor cu pacea fel, 
cu pacea care crește viguroasă n el. 
Un românesc pămint, pămint de soare, 
cu fericirea-n case-ncăpătoare ; 
iubesc acest pămint cu tot ce are — 
el mi-este patrie nemuritoare !

HORVÂTH Imre
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INDUSTRIA JUDEȚULUI CONSTANȚA A REALIZAT PIANUL 
PE PRIMII TREI ANI Al CINCINALULUI

Oamenii muncii din județul Constanța 
au realizat, cu 22 de zile înainte de ter
men, sarcinile de plan la producția indus
trială stabilite pentru primii trei ani al 
cincinalului. S-au creat astfel premise ca 
pipă la sfîrșitul acestui an să fie reali
zate suplimentar produse în valoare de 
un miliard lei, materializate intre al’ele 
în 620 mii tone ciment, 43,5 mii tone în
grășăminte chimice, 568 combine auto
propulsate pentru furaje, 493 milioane mp 
plăci din azbociment, 1 300 tone celuloză, 
76,2 milioane mp hîrtie, 567 tone prepa
rate din carne, 1 330 tone produse za
haroase. Aceste realizări au fost posibile 
ca urmare a sporirii productivității mun
cit- economisirii și valorificării superioare 
a resurselor materiale, reducerii consu
murilor de materii ptime, materiale, com

bustibil șl energie electrică.
Anunțînd acest important succes prin- 

tr-o telegramă adresată Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean Constanța al P.C.R. subliniază : 
Asigurăm conducerea de partid, pe dum
neavoastră. tovarășe secretar general, că, 
urmînd neabătut indicațiile date cu pri
lejul vizitelor de lucru în județul Con
stanța, vom munci cu mai multă dăruire 
pentru trecerea de la acumulările cantita
tive la o calitate nouă, răspunzind prin 
fapte chemării adresate întregului popor 
de a înfăptui cu succes programul adop
tat de Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei și creșterea 
prestigiului ei internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, simbătă. 9 de
cembrie. pe tovarășul Giancarlo Pa
jetta. membru al Direcțiunii și Secre
tariatului Partidului Comunist Italian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în țara noastră. Oaspetele a 
fost însoțit de Rodolfo Mechini. mem
bru al C.C. al P.C.I.

A participat tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Giancarlo Pajetta a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut, multă 
sănătate și fericire, noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, din par
tea tovarășilor Luigi Longo, președin

tele Partidului Comunist Italian, șl 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al partidului, iar poporului român 
urări de prosperitate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Luigi Longo și Enrico 
Berlinguer. celorlalți tovarăși din con-
(Continuare în pag. a V-a)

Directorul general al P. N. U. D.
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit sîmbătă pe 
Bradford Morse.» directorul genera’ 
al Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (P.N.U.D.), care se 
află într-o vizită în tara noastră.

La primire a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de fată reprezentantul 
P.N.U.D. în România. Roger Polgar.

Oaspetele a exprimat șefului sta
tului român întreaga gratitudine pen
tru onoarea de a fi primit și a dat o 
înaltă apreciere contribuției pe care 
tara noastră o aduce la promovarea 
și realizarea programelor Organiza-, 
ției Națiunilor Unite, la dezvoltarea 
și diversificarea colaborării econo
mice si tehnico-științifice dintre 
state. El și-a exprimat, de asemenea, 
satisfacția fată de modul în care se

desfășoară colaborarea dintre Româ
nia și P.N.U.D.. fată de facilitățile 
oferite de țara noastră în vederea 
pregătirii cadrelor de conducere în 
domeniul economic pentru țările în 
curs de dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat imoortanța pe care tara 
noastră o acordă programelor sale de
(Continuare în pag. a V-a)

Cine n-a vă
zut Botoșanii de 
.îțiva ani se va 
mira foarte de 

noua înfățișare a 
urbei. în primul rînd, 
de zona industria
lă, care ocupă o 
suprafață vastă, ex- 
tinzîndu-se mereu, cu 
întreprinderi din ce în 
ce mai complexe si 
mai specializate. Apoi, 
surprinde peisajul edi
litar : clădiri înalte, 
magazine universale 
moderne. bulevarde 
largi și drepte, printre 
care se păstrează căsu
țe vechi dar trainice, cu 
grădini și livezi, curți 
adinei potopite de 
gherghine și străjuite 
de porți in fier forjat. 
Orașul are acum două 
centre — și se pare 
că-1 va dobîndi și pe 
al treilea. Seara, lo
calnicii se plimbă pe 
vechea stradă princi
pală. o ineîntătoare 
arteră in pantă, fără 
trotuare, cu felinare 
înalte, in care lumini
le albastre lucesc in 
ciorchini de sticlă mată 
— și pe unde nu mai 
circulă vehicule — pre
cum și pe noua stradă 
principală, cu blocuri 
zvelte și copaci sub
țiri. avind o ambiantă 
familiară și un aer pur.

Puține orașe poartă 
în amintirea lor atitea 
chipuri aureolate de 
lumina spiritului, ca 
aici. Nu departe sînt 
Ipoteștii lui Eminescu 
și Livenii lui Enescu. 
O casă-muzeu din oraș

e dominată de figura 
nobilă și energică a 
lui Iorga. Mihail Sor
bul. Luchian. Băncilă. 
Păstorel și Ionel Teo- 
doreanu sînt inserați 
în memoria locului. 
Străzi vechi și noi >e 
poartă, unora, numele. 
Cu ocazia recentului 
festival „Toamna tea-

Și locuitorii, și auto
ritățile au un verita
bil cult al Valorilor 
moștenite și un sens 
actual al continuității 
de preocupări cultura
le în aria celor mai 
largi mase. Ce-i drept, 
multor teatre, filarmo
nici, case de filme, 
edituri și altor institu-

alte părți, avîndu-și, 
mai totdeauna, punc
tul lor de vedere.

Nu numai orașul, 
ci și județul 
își conturează 
personalitatea. E 

unul dintre ținuturile 
cele mai fertile. Tova
rășul prim-secretar

CREAȚIE Șl DINAMISM 
1N ȚINUTUL BOTOȘANILOR

Reportaj de Valentin SILVESTRU

trală la Botoșani", or
ganizatorii au inițiat 
un pelerinaj cultural 
la lăcașurile de odini
oară ale artei drama
tice. incepindu-se cu 
acea casă modestă 
unde, acum 140 de ani. 
Costache Caragiale s-a 
instalat cu trupa sa. 
dind cea dinții repre
zentație în limba ro
mână. în enumerările 
pline de mindrie pe 
care ți le fac oamenii 
locului încep să apa
ră și nume contempo
rane prestigioase : ac
torul Octavian Cotes- 
cu. pictorul Constan
tin Piliuță...

ții similare din țară 
drumul spre acest 
punct nordic li se pare 
mult prea lung și greu 
de străbătut. Cu toate 
acestea, datorită și tra
dițiilor bine sedimen
tate. botoșănenii au un 
gust dezvoltat. deloc 
provincial, sînt preten
țioși. chiar și față de 
propriii lor creatori de 
bunuri spirituale, și-au 
întemeiat un număr 
însemnat de așezămin
te. muzee, formații 
teatrale, orchestre, co
ruri. cenacluri literare. 
Se dovedesc bine in
formați in raport cu 
ceea ce se întîmplă în

Haralambie Alexa evo
ca recorduri intr-ade
văr impunătoare în a- 
gricultură. unde s-au 
obținut, la un moment 
dat. 72 tone sfeclă de 
zahăr la hectar. 5 000 
kilograme de grîu la 
hectar și spectaculoase 
rezultate la producția 
de lapte, carne, lină, 
zona fiind cît se poate 
de propice pentru 
zootehnie, cu pășuni 
întinse pe obcine blîn- 
de și prelungi. Aici e 
și una din cele mai 
mari întreprinderi pis
cicole : numai un sin
gur iaz acoperă cu 
pînza sa 800 de hectare.

Evident, natura mă
noasă a cerut și ame
najări pentru indus
trializarea roadelor. 
Fabrica de zahăr de 
la BuCecea. mecaniza
tă și automatizată, este 
o mare întreprindere 
care transformă sfecla 
în zahăr fin. în comu
na Leorda am cunoscut 
și un complex de creș
tere a porcilor. Ce-i 
drept, nu e un subiect 
agreat de literatură, 
nici de gazetărie, iar 
cunoștința cu locatarii 
nu inspiră simpatie, 
mai ales cind ți se re
amintește că au. cum 
zice specialistul, pro
pensiuni canibalice, 
mergînd de Ia obiceiul 
de a-și mînca unii al
tora cozile tirbusonate 
(drept pentru care ar
gumentul li se extir- 
pează acum, la o săp- 
tămînă după naștere) 
pînâ la a-și consuma 
feții, ba chiar a-1 sfî- 
șia pe acela dintre ei 
ce dă semne de slăbi
ciune. Mai e si preju
decata după care, fi
ind comparați mereu 
cu oameni de caracter 
foarte rău. ori total 
fără, sînt blamați ca 
specie. Totuși e vorba 
de un animal extrem 
de folositor, aducînd 
mari beneficii, ingră- 
șîndu-se cu ușurință 
și jertfindu-se fără

(Continuare 
in pag. a II-a)

CRONICA SĂPTĂMÎNII

Stăruitoare preocupări 
pentru reducerea 

consumurilor 
materiale și energetice

Săptămîna pe care o încheiem a în
scris. ca un eveniment marcant, vizi
tarea de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu, insolit de alti tovarăși din 
conducerea partidului, a expoziției de 
prezentare a soluțiilor care asigură 
reducerea în continuare a consumuri
lor materiale si energetice, valorifi
carea mai accentuată a materiilor 
prime si materialelor fată de preve
derile planului pe anul 1979.

Este cunoscută însemnătatea ne care 
conducerea partidului o acordă gos
podăririi rationale si folosirii cu ma
ximă eficientă a tuturor materiilor 
prime si materialelor, a energiei și 
combustibililor, ca o cale princi
pală pentru obttnerea unor rezultate 
economice superioare, pentru spori
rea substanțială a valorii nou create 
si a venitului national — unica sursă 
de dezvoltare si modernizare a eco
nomiei naționale, de ridicare a nive
lului de trai al întregului popor. Vi
zitarea expoziției, cu care prilej 
secretarul general al partidului, in 
stilul de lucru ce-i este propriu, a 
purtat un rodnic dialog de lucru cu 
factorii de răspundere din economie, 
cu specialiști din centrale, din mări 
unităti productive, de cercetare și 
proiectare. examinînd programele 
complexe de măsuri stabilite pentru 
toate sectoarele economiei, a pus in 
evidentă perseverenta cu care este ur
mărit acest obiectiv major. Totodată, 
au ieșit în evidentă rezultatele deose
bite care se pot obține in acest dome
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niu prin aplicarea indicațiilor condu
cerii partidului. Este grăitor, de pildă, 
faptul că numai în industria construc
țiilor de mașini, prin realizarea unor 
produse noi sau «proiectate, prin 
aplicarea unor tehnologii moderne si 
extinderea folosirii maselor plastice 
si altor materiale sintetice, se poate 
ajunge la economisirea unei cantități 
de metal de ordinul a zeci si chiar 
sute de mii de tone. în industria chi
mică, pentru anul viitor au fost găsite 
soluții de valorificare a unor resurse 
energetice secundare echivalente cu 
4.5 milioane tone combustibil con
vențional. Dar după cum a rezultat in 
cadrul dialogului purtat cu prilejul 
vizitării expoziției, sarcinile pe care 
și le-au fixat diferitele ministere incă 
nu reflectă toate posibilitățile reale. 
Cu atit mai mult este de datoria co
lectivelor din întreprinderi, ca si a 
cadrelor din cercetare Ca. trăgind 
toate concluziile din importantele in
dicații care au fost trasate de secre
tarul general al partidului, să exami
neze în continuare posibilitățile exis
tente si să treacă efectiv la aplicarea 
celor mai eficiente soluții de reducere 
cît mai substanțială a consumurilor 
materiale și energetice.

Pretutindeni, să 
asigurăm îndeplinirea 
integrală a sarcinilor 

de plan pe anul 1978!
Preocupările pentru valorificarea 

superioară a resurselor de care dis
punem. pentru laturile calitative ale 
activității economice se reflectă, de 
altfel. în mod viu. în întrecerea socia-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Diana 
trăiește»

In ziua aceea de 1 august 1978. 
numărul locuitorilor comunei 
Priseaca — Olt mai sporea cu 
unul. Mai exact, cu o fetită. 
Venise pe lume, la soroc, dar 
fără să se anunțe, ca alții, prin 
semne știute, astfel că mama el 
n-a mai avut timp să meargă la 
maternitate. Dacă apuca să 
meargă la maternitate, nu mai 
ajungea la tribunal...

Cităm din declarația ei in do
sarul penal 1387/1978 : „După ce 
am născut fetița, am infășat-o, 
am așezat-o intr-o ladă și m-am 
dus cu ea în grădină. Deasupra 
lăzii am pus două țigle, peste 
care am pus o servietă de piele, 
apoi niște bulgări de pămint șl 
coceni. După aceea am plecat,

Simțindu-se cu puterile sleite, 
a fost dusă la spitalul din Sla
tina. Abia intr-un tirziu, cind 
și-a revenit, și-a dat seama de 
toată grozăvia faptei...

Subofițerul de miliție Grigore 
Duțulescu a reușit să găseas
că fetița tot acolo, in gră
dină. De aici, și titlul faptului 
divers din 18 august : „Fetița 
din grădină". De găsit, a găsit-o 
repede, dar de la săvirșirea fap
tei trecuseră aproape trei zile...

...Si totuși, dacă n-ar fi fost 
adevărat tot ce s-a intimplat, 
ar părea, de-a dreptul incredibil! 
Sub bulgării de pămint. sub 
servieta și țiglele înlăturate in 
grabă, o undă firavă de viață 
zvicnea incă în puiul acela de 
om... Miini ocrotitoare au ridi
cat fetița cu grijă, iar o mașină 
a pornit de urgență spre spita
lul din Slatina. Acolo a fost 
luată in primire de doctorița 
Petruța Oancea.

— Imediat am pus fetița în 
incubator, unde avea oxigenul 
și temperatura necesare in acele 
împrejurări cu totul neobiș
nuite — ne spune doctorița. 
După citeva ore, am început 
să-i facem tratament cu antibio
tice, întrucât in timpul șederii 
in grădină putea să contracteze 
tot felul de microbi. Dacă a re
zistat. totuși, ătita timp acolo, 
aceasta se explică prin aceea că 
in lada respectivă se afla o re
zervă de oxigen, iar printre co
cenii, bulgării de pămint și 
țiglele de deasupra a putut pă
trunde aer. In mod normal, in 
primele 12 ore un nou născut nu 
se alimentează, iar după 24 de 
ore i se dă lapte matern. Fetița 
era înfometată, dar și-a revenit 
uimitor de repede, mai ales că 
mama ei se afla in același spital 
șl a putut să-i dea, timp de o 
săptămină cit a stat la noi. hra
na dătătoare de putere și să
nătate.

— Cînd mi-a fost adusă și am 
văzut-o că trăiește — ne-a spus 
mama fetiței — ani simțit ce 
n-am simțit niciodată in viața 
mea, de parcă mă născusem eu 
însămi a doua oară. N-am să-mi 
pot ierta cit oi trăi clipa aceea 
de rătăcire...

Din declarația Ioanei Pușcașu. 
martoră' la proces : „Sint uluită 
și indignată, cu atit mai mult 
cu cit făptașa a fost totdeauna 
o femeie harnică și o mamă iu
bitoare, care și-a crescut bine pe 
celelalte două fete pe care le mai 
are". Aceleași cuvinte au fost ros
tite la proces și de martora Ioana 
Trufin. Aceleași declarații ne-au 
fost date și nouă, zilele acestea, 
de oamenii din sat, pe care 
această intimplare nemaiauzită 
vreodată prin părțile locului 
le-au răscolit sufletele și le-au 
încruntat frunțile, i-au făcut să 
caute o explicație, dar n-au gă-

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

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

sit nici una. |
Gheorghe Dincă, mecanizator : j 

„Sincer să fiu, parcă m-am tre
zit dintr-un vis urît. Nici acum, I 
după mai bine de patru luni, nu | 
pot, refuz să cred că s-a intim
plat ceea ce s-a intimplat".

Gheorghe Onescu, secretar al J 
consiliului popular comunal : 
„La noi — și cred că nu I 
numai la noi — e o vorbă : | 
Ciți copii, atitea bucurii. Si griji, 
firește. Avem in comuna fami- I 
Iii cu țnulți copii, iar numărul | 
nou născuțllor crește mereu. 
Numai in registrul pe acest an, I 
alături de Diana — fetița salva-' | 
tă — am trecut pină acum incă 
vreo 50".

Fiind al treilea copil, potrivit | 
legii, statul le-a dat părinților 
Dianei 1 000 de lei.

— Imediat cum am primit ba- I 
nii — ne spune tatăl fetiței — 
i-am pus pe un libret de econo- I 
mii pe numele ei. Lună de lună, I 
alocația de 185 de lei ce i se 
cuvine ii pun tot pe libretul el. 
Să se adune și să-i aibă cind o I 
fi mare.

— Si cind va fi mare, ce-ați 
vrea să fie ? s

— Ce i-o place ei. După gin- . 
dul meu, aș dori să fie educa
toare sau învățătoare, să aibă I 
grijă de copii, să-i iubească șl . 
să fie iubită, de ei. Să nu mai I 
treacă niciodată vreun copil prin ■

Ice-a trecut ea. și nici o mamă 
să nu mai pățească ce-a pățit 
mama ei, care plinge mereu și 
merge numai cu capu-n pămint.

Cu capul plecat, ferindu-se de 
privirile oamenilor, a stat și in 
timpul procesului...

Petre POPA 
Emilian ROUĂ

Ridicarea la un nivel mereu mai 
înalt a învățămîntului superior din 
tara noastră impune un șir de sar
cini și cerințe care fac să sporească 
simțitor răspunderea organizațiilor 
de partid în îndrumarea asociațiilor 
studenților comuniști (A.S.C.) ca or
ganizații obștești cărora le revin res
ponsabilități directe in formarea pen
tru muncă și viață a tineretului stu
dios. Iată ce arată — pentru exem
plificare — experiența comitetului de 
partid din Centrul universitar Cluj- 
Napoca.

Obiectivul nr. 1 : Inte
grarea învățămîntului cu 
cercetarea și producția. Cea 
mai directă introducere în temă ne-a 
făcut-o gazeta de perete a organi
zației de partid și a A.S.C. de la 
Facultatea de mecanică a Institutu
lui politehnic : „Folosiți la întreaga 
capacitate noile laboratoare, noile 
hale de producție, utilaje, aparate, 
săli de lectură și proiectare — scria, 
intr-unui din articole, decanul facul
tății — utilizați-le din plin pentru 
valorificarea inventivității și inge
niozității voastre tehnice, pe care 
noi. dascălii, vom căuta să le am
plificăm și să le înnobilăm prin me
tode moderne și eficiente de in
struire".

Recepționat de masa studenților, de 
studenții comuniști in primul rînd, 
acest îndemn se materializează, prac
tic. în efortul de a traduce în via
tă indicația secretarului general al 
partidului ca fiecare facultate să de
vină un puternic centru de invăță- 
mint, un laborator de cercetare și o 
uzină de producție în același timp.

— Dacă ar fi să judecăm după fap
tul că, lunar, aproape o treime din 
cele 53 organizații de bază ale parti
dului analizează unul sau altul din 
aspectele integrării, ne-am putea da 
seama de locul primordial pe care-1 
ocupă conducerea acestui proces in 
preocupările noastre — ne spunea 
conf. univ. dr. Ion Deleanu. secreta
rul comitetului de partid din centrul 
universitar. Firesc deci, aceste preo
cupări se regăsesc și pe agenda ac
tivității asociațiilor studenților co
muniști.

Tovarășul Petre Bercea. președin
tele consiliului U.A.S.C.. incepe 
discuția cu argumentul cifrelor : în 
anul universitar trecut au fost în
cheiate cu întreprinderile 375 con
tracte de cercetare în valoare de 36

milioane lei. iar valoarea producției 
industriale realizate in atelierele in
stitutelor și facultăților se ridică la 
peste 13 milioane lei. Totodată, a 
crescut considerabil valoarea muncii 
patriotice. Sint rezultate care de
monstrează că în toate colectivele 
studențești se acționează susținut 
pentru îndeplinirea de către fiecare 
student a sarcinilor profesionale, de 
producție și cercetare, a îndatoririlor 
obștești. Aceleași obiective se află și 
"în centrul acțiunii desfășurate, . pe 
ani de studii și etape, sub generi
cul : „Fiecare A.S.C. — colectiv de 
educare prin muncă și pentru mun
că a studenților".

O contribuție importantă in clari-

la Cluj-Napoca
ficarea și soluționarea unor. proble
me concrete ale integrării. în com
baterea tendințelor de participare 
formală la activitatea practică aduc, 
de asemenea, cele două reviste stu
dențești — „Napoca universitară", e- 
ditată de U.A.S.C. pe centrul univer
sitar. și publicația trilingvă „Echi
nox" (apare în limbile română, 
maghiară, germană), editată de 
U.A.S.C. din Universitatea Cluj-Na
poca — precum și cele aproape 50 
gazete de perete, și satirice din fa
cultăți și cămine.

Antrenarea studenților la 
activitatea științifică și de 
răspindire a cunoștințelor 
Științifice constituie un alt obiec
tiv important al muncii educative. Pe 
terpeiul experienței ciștigate. se ac
ționează mai insistent pentru cuprin
derea majorității studenților in for
me diversificate ale activității de cer
cetare : cercuri științifice, colective 
mixte de cercetare, colective de cer
cetare la catedre, colective inter și 
multidisciplinare, participarea lor la 
aceste forme fiind înlesnită de intro
ducerea unor cursuri de inițiere în 
metodologia cercetării științifice, de 
stabilirea unor tematici-cadru de in
vestigație și. totodată, a unor obiec
tive precise pentru fiecare cerc știin
țific. circumscrise problematicii ma
jore a planului cincinal.

Organizațiile de partid din insti
tute și facultăți acționează susținut 
nu numai pentru ca fiecare student 
să fie stăpin pe concepția despre 
lume și viață a socialismului știin
țific. dar și să-l transforme pe fie
care într-un militant activ pentru 
răspintfirea cunoștințelor politice și 
științifice. La ora actuală, numeroși 
studenți sînt membri permanenti ai 
brigăzilor complexe de răspindire a 
cunoștințelor materialist-științifice.

Educarea în spirit comu
nist, patriotic se înscrie’firesc’ 
la loc de frunte între preocu
pările A.S.C. In acest context se 
organizează periodic, bunăoară, in
formări politice de sinteză, pe 
bază de întrebări și răspunsuri. De 
altminteri, se urmăresc pe toate căi
le diversificarea formelor șl mijloa
celor de educare patriotică a studen
ților români și a celor aparținînd na- 

• tjonalităților conlocuitoare. antre
narea lor la o gamă bogată și in
teresantă de acțiuni desfășurate in 
comun, o contribuție de preț pe a- 
cest tărim aducînd și studioul de ra
dio studențesc, cu emisiuni perma
nente . in limbile română și maghiară.

Un capitol deosebit al programului 
educativ îl constituie dezvoltarea 
continuă a activității și creației cul- 
tural-artistice de masă. Tn rîndul stu
denților clujeni activează aprnnne 400 
de formații, cu mai mult de 3 300.de 
particioanți. biroul consiliului U.A.S.C. 
asivurind, pentru îndrumarea lor. re
partizarea pe facultăți si institute a 
activului comisiei culturale și a per
sonalului de specialitate de la casa 
de cultură și cluburile studentesti. 
Se urmărește, totodată. imb”nătăți- 
rea si divers’ fim rea activi tatii cena
clurilor, asociațiilor literare și artis
tice si este în D^egăti-e un concurs 
de creație artistică și literară, cu te
matică patriotică.

Un program bogat în conținut și 
forme, a cărui înfăptuire cere orga
nizațiilor de partid din centrul uni
versitar Cluj-Napoca să îndrume și 
mai departe, perseverent și temei
nic. asociațiile studenților comuniști 
în modelarea consecventă a fiziono
miei politico-morale a studentului de 
azi ca viitor specialist devotat trup 
și suflet patriei socialiste.

Maria BABOIAN 
Alexandru MUREȘAN

Pentru
vacanta 
de iarnă

în decorul alb al munților 
Piatra Mare și Baiului, cabanele 
Bunloc și Susai oferă condiții 
prielnice pentru odihnă si sport 
în perioada vacanței de iarnă 
a elevilor. In poiana Bunloc, pe 
versantul nord-estic al vîrfului 
Piatra Poienii, cabana Bunloc 
este o bază de plecare pentru 
excursiile spre Piatra Mare, si
tuată la o altitudine de 1000 
metri, unde există terenuri de 
schj pentru începători și avan
sați. Cabana Susai este un loc 
de popas pentru vizitatorii din 
Predeal și pentru drumeții care 
trec din Bucegi spre Piatra 
Mare sau spre Ciucaș. Totodată, 
se pot organiza excursii la ca
bana Clăbucet-plecare și pe Pia
tra Mare. Cadrele didactice și 
elevii amatori de odihnă activă 
și schi se pot adresa filialei de 
turism din bd. N, Bălceșcu 
nr. 35, pentru â reține locuri în 
cabanele menționate pentru pe
rioada 23—29 decembrie 1978 și 
3—9 ianuarie 1979. (Publicitate).
In fotografie: Pîrtia de la Clâ- 

bucet —■ plecare

Alimentele de origine vegetală
și rolul lor profilactic

Este o realitate a vieții moderne faptul că prin prelucrarea indus
trială a unor produse alimentare naturale, prin sinteza altor produse 
s-au redus mult elementele nutritive complexe — mai ales vitaminele 
și sărurile minerale — necesare bunei funcționări ■ a organismului.

litatea formării calculilor biliari. 
Dacă omul nu asigură organismului 
alimentele de origine vegetală, ab
sorbția hidrocarbonatelor (zaharuri
lor) și grăsimilor se face în exces : 
datorită stagnării conținutului intes
tinal, care are un volum mic și nu 
mai favorizează contracțiile peristal
tice. grăsimile se depun in țesuturi. 
Această situație, asociată cu seden
tarismul, duce la obezitate.. Anumite 
substanțe alimentare iritante, acizi 
organici volatili, unele bacterii care 
în condiții normale se fixează pe a- 
ceste fibre crude, 
testin declanșind

Efectul subestimării unor principii 
de alimentație rațională — nd' preci
zează conf. dr. docent Benedict 
GHEORGHESCU, șeful Centrului de 
gastroenterologie de la Spitalul cli
nic Fundeni — rezidă in creșterea 
frecvenței unor boli rare altădată. 
Studiile întreprinse pun în legătură 
directă boli cum sint obezitatea, dia
betul, ateroscleroza cu obiceiuri de 
alimentare inadecvată.

— Vă rugăm să explicați mai de
taliat această corelație.

— Statistici 
țări indică o creștere 
cancerului gastric 
cerului intestinal 
in S.U.A. și Eu
ropa occidentală, 
a litiazei biliare 
șl afecțiunilor in
testinului gros in 
alte țări. Compa
rații ale modului 
de alimentație în diferite țări au pus 
în evidentă corelații strinse între a- 
cesta și frecvența mare a unor boli 
digestive. In S.U.A.. Canada, Anglia 
și în alte țări occidentale se observă 
o creștere a frecvenței bolilor intesti
nului (cancerul de colon, diverticuloza 
colonică etc.) Analiza detaliată a ali
mentației în țările respective a scos in

— evidență cauze care, tratate corect 
sau eliminate, au determinat regre
siunea unor boli.

După cum se știe, cerealele, 
fructele, unele zarzavaturi, în afa
ra substanțelor utilizate de or
ganism pentru hrană (hidrocarbona
te, zaharuri ori glucide, proteine, 
grăsimi), conțin și un reziduu vege
tal, adică așa-zisele fihre crude. Ele 
sint transformate relativ puțin de 
sucurile digestive și, ca atare, sint 
puțin utilizate de organism: in schimb 
sint de cea mai mare importantă pen
tru întreținerea contracțiilor intesti
nale și asigurarea tranzitului normal 
intestinal. Cercetările si observațiile 
clinice arată că, în cazul cînd tubul 
digestiv este lipsit de una din aceste 
substanțe naturale, care îi asigură 
funcțiile normale, se pot instala nu
meroase boli.

--- Despre ce boli anume este vorba 
și cum sint favorizate ele de lipsa 
fibrelor vegetale sau crude din ali
mentația zilnică 7

— In primul rînd, carența de ali
mente vegetale poate duce la slăbi
rea pereților intestinului gros, cu nu
meroase consecințe. Anoi. nu mai 
pot fi eliminați anumiți acizi biliari, 
aceștia se reîntorc în ficat, unde se 
reabsorb ; în consecință, bi'a devine 
in ficat mai concentrată, înd°osebi in 
colesterol și astfel se creează posibi-

intocmite în diferite 
a frecventei 

Japonia, a can-in

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

vor rămine în in- 
inflamații și chiar 

modificări de na
tură cancerigenă. 
Aceasta este una 
din supozițiile ac
ceptate in prezent 
pentru explicarea 
incidenței crescu
te a unor forme 

de colite și a cancerului de intestin la 
persoanele ce nu consumă produse 
de origină vegetală care conțin fibre 
crude.

— Ce cantități de produse vegetale 
se recomandă a fi consumate pentru 
prevenirea acestor boli ?

— în mod normal, 20—25 grame de 
fibre crude pe zi. Persoanele care 
se hrănesc cu produse rafinate reduc 
de regulă această cantitate la 5—10 
grame. Pîinea integrală sau de gra
ham, fructele, zarzavaturile, tăfițele 
de grîu sînt în măsură șă asigure un 
aport convenabil de fibre crude, pre
venind bolile menționate ; în cazul 
în care unele dintre aceste boli s-au 
instalat, consumarea acestor produse 
determină ameliorări evidente.

Merită reținut si un alt aspect — 
anume, acela că fibrele crude conțin 
foarte multe săruri minerale deose
bit de utile, care de obicei prin pro
cesul de rafinare se pierd. De 
menea, numeroase vitamine, 
ales cele solubile în apă — cum 
vitaminele C și B in special — 
degradate în cursul proceselor 
nologice prin fierberea fructelor,__
zavaturilor, legumelor și cerealelor. 
Tocmai de aceea, în sezonul rece, 
cînd organismul are nevoie de vi
tamine și săruri minerale intr-o mă
sură sporită pentru a-și mări rezis
tenta la anumite boli mai frecvente 
în această perioadă, este cu atit mai 
necesar să consumăm produse natu
rale, bogate în aceste principii, deo
sebit de utile organismului.

■ :

înlustrele, vazele au ajuns 
orașe belgiene, australiene, 
sovietice, siriene, vest-ger- 
mane. canadiene ; din toată__
lumea li se cer mai multe? 
mereu mai multe, partene
rul extern vine acum di
rect la fabrică, se plimbă 
prin expoziția multicoloră 
și nu zăbovește a semna 
contracte de însemnătate și 
durată. Trenul încarcă de
licatele produse chiar la 
ușa magaziei și le predă,

orașului, de științe natura
le, rivalizează cu „Antipa", 
mergeți numaidecit să-l 
„Ygdsli...^.... . ............

Am văzut deci și muzeul, 
unde doi pătimași, soții 
Ioana și Corneliu Andre- 
escu, îngrijesc o extraor- . 
dinară colecție de fluturi 
de pe întreaga planetă 
și rostuiesc o tot atit de 
uimitoare colecție de păsări 
(egreta albă, șorecarul în- , 
călțat, eretele vînăt. barza 
neagră, rața fluierătoare, 
vînturelul, chirighița, le
băda cucuiată. pescărușul 
rizător, caprimulgul, lăca- 
rul, in cuibul căruia își fu
rișează cucul ouăle — „îl 
parazitează" — colorata și 
lacoma dumbrăveancă, pri
goria, albinărelul 
multe, multe altele). Am 
mai vizitat și muzeul din 
Săveni, unde se odihnesc, 
sub sticlă, fălci gigantice 
și uriași colți de mamut, 
printre îneîntătoare vase 
preistorice de Cucuteni și 
prețioase mărgele purtate 
de femeile romano-dacice. 
Am străbătut pe îndelete 
și labirinturile cuprinzăto
rului teatru din capitala 
județului, care și-a redes
chis și studioul de la etaj, 
și unde în fiecare din cele 
șapte seri festivaliere somp
tuoasa sală mare a fost 
plină- Am trecut și prin 
alte locuri, întărindu-mi 
impresia că și aici, in stră
vechiul ținut al Botoșani
lor, țara se construiește și 
se înalță, sub pecetea de 
demult a bourului, cu evla
vie păstrată, și cu însem
nele noi, ale prezentului 
dinamic, purtate de către 
oameni cu o mîndrie liniș
tită.

mare din țară în sectorul 
articolelor de menaj. Nu 
sint convins că toți creato
rii de aici au un gust for-

— întîi pen- 
îmi vin alte

notonă — zice 
tru că mereu 
modele, pe urmă, fiindcă e

,__ _... __ _____ _ ___ ___ o pasiune. înțelegeți ? în-
Inginerul Petru mat ; printre cele aproape.....feleg ce-i o pasiune — zic

(Urmare din pag. I)

dramă, multipllcîndu-se 
apoi în felurite și prețioase 
bunătăți. L_„i___ 1 «......
Serediuc, un moldovean 
deschis, cu fața rotundă, 
foarte sigur pe meserie și 
bun organizator, directorul 
întreprinderii de stat, ne 
desenează, peste geografia 
locului, cu palma, zona 
noilor construcții, în care 
vor fi crescute — cu me
tode științifice, alimentate 
prin dispozitive automate, 
igienă perfectă, îngrijire 
veterinară specială — 80 000 
de exemplare anual, trecu
te în custodia a numai opt 
oameni 1

Fabrica de nutrețuri afe
rentă va spori și ea in va
rietăți sortimentale... Tînă- 
rul Serediuc. care are 
chipul leit al tatălui, plus 
mustață, a urmat profesiu
nea părintelui său și a re
venit, după studii, la fer
mă ; ne povestește cile 
ceva din curioasa viață de 
fiecare zi a rasei porcine, 
arătind cit de căutată și 
prețuită e și cît de puțin 
atîrnă în considerarea ei 
comportarea fără maniere 
a indivizilor — care ori
cum. din această cauză și 
din toate celelalte, ispră
vesc totdeauna rău.

250 de modele, unele sint 
vetuste și bolovănoase, iar 
predilecția pentru împes- 
trițarea cu floricele și briie 
pe pahare, farfurii, scru
miere, ca și efectele bota
nice învălmășite pe corpu
rile de iluminat nu le apro
pie de cumpărător. Sint

— dar cum vine ea și pune 
stăpinire pe dumneata aici, 
la mai multe sute de gra
de ? Uite că te ia în pri
mire — zice — și chiar pe 
viață ; ce e mai frumos de- 
cit să ai materia la înde- 
mină și să-i dai formă, cu 
suflarea ta ?

în ținutul Botoșanilor

; fabrica 
continuă 
medie a

22 ani, 
fost sti-

Și

Industrializarea masivă 
și rapidă scoate din 
patriarhalism și alte 
centre ale județului, 

ur- 
mo- 

se 
mai

sporind indicele de 
banizare, acum încă 
die. Orașul Dorohoi 
schimbă și el. deși 
greoi. Fabrica de sticlă e 
insă o unitate modernă — 
după cît se pare, cea mai

însă și destule produse de 
finețe ; cele din sticlă 
mată, in culori pastelate, 
au chiar distincție.

E o indeletnicire nouă și 
ea, în aceste locuri 
a' crescut iute și 
să crească, vîrsta 
personalului e de 
directorul însuși a
clar-șlefuitor, acum e eco
nomist, muncitorii și mai
ștrii învață la locul de 
muncă, fetele îmbujorate 
pensulează aceleași modele 
pe sute de vase cu o preci
zie de tipar, după ce flă
căii rumeniți de focul 
cuptorului cu zeci de guri 
insuflă forme, prin tuburi 
subțiri, incandescentei mag
me. Nu-i monotonă munca? 
— îl întreb pe tînărul voi
nic și bălan, ce 
dansa cu bețișorul său. la 
capătul căruia se zbuciu
mă o bulă lichidă, domo- 
lindu-se și răcindu-se apoi, 
în

pare a

trup de cană. Nu e mo-

într-adevăr, băieții stau 
pe platforma îngustă a 
cuptorului — în care ni
sipul de Miorcani. calcarul, 
soda caustică și coloranții 
se contopesc într-o fierbin-■. 
te viscolire — iau cu fluie
rele lor stropii lichizi, ii 
modelează, iar fetele pre
iau gingaș, cu furci miti
tele de fier, obiectul încă 
dogoritor și-l introduc în 
casetele automate ce-l veș- 
nicesc.

Marea majoritate a celor 
ce gravează apoi pe sticlă, 
ori desenează, sint absol
venți de liceu. Au arătat 
îndeminare și in prelucra
rea cristalului. Acum, des- 
coperindu-se o nouă sursă 
de materie primă în județ, 
se va trece și la porțelan, 
precum și la obiecte mai 
complicate, de ceramică. 
Unii au și plecat să con
struiască alte întreprinderi, 
de pildă în Sudan. Servi
ciile de cafea, paharele.

multe din ele, vapoarelor 
și avioanelor.

Cum vă distrați in 
timpul liber ? — în
treb. Păi ne distrăm, 
că sintem tineri — 

zice Dumitru Gireadă. pre
ședintele sindicatului, deși 
după ochii obosiți nu-1 
bănuiesc a avea prea 
mult timp liber. Sînt în 
oraș două case de cultură, 
iar fabrica a pus pe picioa
re un taraf, o echipă de 
dansuri, o formație de 
mandoline cu 36 de fete, o 
orchestră de muzică ușoară, 
brigăzi (cărora le cam 
lipsesc textele) ; am înte
meia și o echipă de teatru 
dacă ne-ar ajuta 
botoșănean cu un 
tor calificat Mai 
ca oaspeți teatre și 
tre, vizităm și
Ați văzut muzeul nostru ? 
Aveți un muzeu de sticlă
rie ? — întreb. Nu. muzeul

CRAIOVA

teatrul 
instruc- 
primim 
orches- 

muzeul...

ase- 
mai 
sint 
sint 
teh- 
zar-

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

O nouă și modernă autogară de călători
Zestrea edilitară a municipiului 

Craiova s-a îmbogățit recent cu o 
nouă și modernă autogară de că
lători amplasată în partea de sud 
a orașului. Noul edificiu mai dispu
ne de 6 case de bilete, un complex 
modem de întreținere și reparații, 
dispecerat cu program permanent.

Prin stația de radioamplificare sînt 
anunțate din timp traseele și orele 
de plecare ale curselor de la cele 
25 de peroane ale autogării, anun
țuri ce sînt însoțite de tradiționala 
urare „Vă dorim drum bun !“. 
(Nicolae Băbălău).

25 de lei pe zi 
recompensă 

pentru... chiul

faptele, se desprinde concluzia că actul de 
indisciplină n-a fost o pură intimplare. 
Avea „rădăcini" mai adinei : cei cinci sesi
zaseră slăbiciunile climatului de ordine și 
disciplină și, într-un fel, contaseră pe ele...

Nasul... Giocondei

Afară-i vopsit 
gardul, înăuntru...

Mai intîi s-a produs indisciplina. Absența 
de la lucru și plecarea de pe șantier, fără 
nici o invoire din partea conducerii, zile in 
șir, aproape cite o săptămină de fiecare... 
Cinci oameni, cinci sâptămîni in care res
pectivele formații de lucru au făcut treabă 
mai puțină și mai incet, din cauza absențe
lor celor cinci. Era de așteptat, în conse
cință, să se ia cuvenitele măsuri pentru în
tărirea disciplinei, pentru a face din fiecare 
membru al formației de lucru un om pe 
deplin Conștient de răspunderile sale. S-a 
intimplat insă cu totul altceva :

— Zău, meștere, nu pierde nimeni nimic, 
nici nu se cunoaște, că doar sintem în 
echipă. Cum să răminem lipsă cu zilele 
astea, să pierdem drepturile?... Și-apoi, om 
recupera și noi 1

„Rugămințile" au fost adresate întîi 
șefului punctului de lucru (este vorba de 
șantierul nr. 2 al I J.C.M. Tulcea) ; fără 
rezultat. Mai „înțelegător" s-a dovedit insă 
maistrul Constantin Ciolmec. El a închis 
ochii și i-a trecut prezenți pe cei cinci și in 
listele de lucru, și pe statele de plată. Ca 
atare, aceștia și-au incasat retribuția ca și 
cum ar fi fost la lucru, fără nici o absență. 
Apoi, conform înțelegerii, maistrul Ciolmec 
a avut și el parte de „recunoștința" celor 
pontați fictiv : cite 25 de lei pentru fiecare 
zi. A Venit însă controlul și...

Ei au trebuit să restituie ce nu li se 
cuvenea, maistrul Ciolmec s-a ales cu o 
condamnare penală. Examinînd retrospectiv

„Gioconda se mărită 
E nuntă-n cartier"...

Declarație de martor într-un 
vitor la controlul provenienței 
decătoria sectorului 2) :

proces pri- 
averii (Ju-

pe care am„Sînt nașul fiicei cercetaților, 
cununat-o în 1977, toamna tirziu. Cheltuie
lile pentru această nuntă au fost făcute de 
cercetați și părinții băiatului ginere. Eu in 
calitate de naș eram cel care primeam banii 
fiind o nuntă cu dar, iar suma strînsă a 
fost în jur de 50 000 lei... Arăt că mama 
cercetatului a avut un magazin de flori in 
Obor, pe eare-1 apreciez foarte frumos in 
raport chiar cu cele din prezent... Am auzit 
că mama cercetatei lucra mereu în această 
florărie și nu ieșea din ea. Știu din auzite 
de la alte persoane, adică Ia «a treia mină», 
că în urma decesului mamei cercetatului au 
rămas bani de ordinul sutelor de mii, 
lanțuri, brățări... Precizez că la nunta fiicei 
cercetatului, la care eu am fost 
întocmit o listă de către soția 
sumele date de comeseni și rețin 
s-au strîns 55 000 lei. La masa de 
fost circa 200 persoane și s-a 
restaurantul «Havana». Nu cunosc cît a 
costat tacîmul. Soția mea a primit un 
deux-pieces pentru noapte, iar eu un halat 
și pijama, dar de la finii noștri...".

Neprețuit este nașul „Giocondei" !...

naș, 
mea 
exact 
nuntă 
făcut

s-a 
cu 
că 
au 
la

Cine o fi mai in drept să ia covoarele ? 
Cine pe cele persane de mină și cine pe 
cele persane de mașină ? Dar tablourile ?

„Dificilă profesie și magistratura", vor 
remarca poate unii cititori, imaginîndu-se 
în fața unor astfel de dileme. „Să imparți 
asemenea lucruri intre foștii soți...". Răb
dare însă. în dosarul nr. 3287/1978 (Judecăto
ria sectoru'ui 2) escaladarea împărțelii cu
noaște, pină aici, doar începutul ! în inven- 

■ tarul întocmit de „El" este prevăzut totul, 
in trepte și pe capitole. Spicuim (după 
covoare și tablouri) : punctul C — recamier, 
fotolii, lighean plastic, oglindă de mină, 
baie etc. : D — recondiționat studioul + 5 
scaune ; E — haină astrahan ; F — 2 buc. 
pături ; G — două perdele nylon... La ca
pitolul H lucrurile se complică, intervenind 
o delimitare și mai precisă : primul raft — 
1 serviciu cafea, 5 bucăți pahare vin, un 
bibelou cățel etc. ; al doilea raft : 2 buc. 
scrumiere, un bibelou pasăre etc. ; al treilea 
raft, al patrulea raft etc. Dar dacă în acest 
delir al enumerării autorul listei o fi uitat 
totuși ceva? Nici o grijă, a prevăzut și 
riscul acesta și s-a asigurat încheind cu o 
notă : prezentul inventar este susceptibil 
de a fi completat și cu alte obiecte ce au 
fost eventual omise.

...O grijă față de amănunt ce năzuiește 
spre sublim. Și nici nu este de mirare, doar 
aparține unui personaj care nu uită a-și 
face sieși portretul ; in așa fel incit — veți 
vedea îndată — rar om mai gospodar : 
„cit privește treburile gospodărești, le-am 
împărțit in comun și ne-am preocupat de 
ele in egală măsură, așa cum voi face do-

vada, iar spre exemplu, am făcut piața, in 
mod regulat băteam covoarele, făceam cu
rățenie interioară, ajutam chiar la spălatul 
rufelor, stors, manipulat cazanul, dus 
rufele și adus de la pod etc. De asemenea 
pregătirea conservelor de iarnă o 
împreună...".

Ce ar mai fi de spus în fața unei 
nea imagini a soțului ideal ? Nimic 
decît că, fiind „autoportret", este

într-adevăr era : nu mai puțin de

făceam
aseme- 
altceva 
-- vai !

— in vădită contradicție cu piesele dosaru
lui de divorț. Care s-a și pronunțat din 
vina lui exclusivă, întrucît acolo ...el are cu 
totul altă „înfățișare"...

O cafea pe cît 
de mare, pe atît 

de amară

mare. Și
14 saci de cafea boabe.

Cum au fost descoperiți autorii la numai 
citeva zile de la dispariția cafelei ? După 
cum rșiese din relatarea magistratului 
Hidegkuti Ioan, de la Judecătoria Tirgu 
Mureș, cheia succesului în depistarea in
fractorilor a fost strînsa conlucrare dintre 
organele de miliție și cetățeni, din obser
vațiile și sesizările cărora s-a putut da de 
firul întregii afaceri. Și tot cu acest prilej 
s-a constatat că T. Dănilă și A. Alexandru 
nu erau la prima ispravă de acest gen.

Epilogul conține un verdict (sentința de
finitivă) pe măsura faptelor : cite 8 ani în
chisoare pentru primii doi infractori și 5 
ani pentru cel de-al treilea, șoferul David 
Alexandru. O „cafea" cît se poate de 
amară...

La bufetul „Paharul rece" din Tirgu 
Mureș, doi amici — Tdvissi Dănilă și 
Albert Alexandru — se cinsteau ridicînd 
alene paharele cu bere în chip de urare. 
Tare mai era bine, nici să crezi că mai 
existau vreun fel de griji pe lumea asta. 
Și cei doi săltau iarăși paharele, uitindu-se 
cu detașare către magazia complexului co
mercial de alături, unde tocmai se descăr- 
cau niște saci cu cafea.

— Cafea, făcu unul, parcă mai mult pen
tru sine. Strașnică treabă ar fi...

— Te gindești la ce mă gindesc și eu ? 
tresări celălalt. într-adevăr, strașnică...

Citeva ore mai tirziu, în faptul serii, 
„lovitura" era pusă la punct pină la ulti
mul amănunt. Celor doi Ii se alăturase și 
David Alexandru, șofer pe o autobasculantă 
a T.C.M. Mureș ; cu basculantă cu tot. 
Simțise că era vorba de o treabă în stil

Din caietul 
grefierului

„Chem in judecată pe pirit fiindcă m-a 
lovit cu o lanternă aprinsă in stare de 
funcționare, iar pe de altă parte, ca urmare 
a agresiunii, mi-a rupt butonul de la man
șetă, pe care erau turnate inițialele mele...".

(Din dosarul nr. 78/1978, Judecătoria 
Caransebeș)

„Plusul de țuică din gestiunea mea s-ar 
putea să provină din împrejurarea că țuica 
o primeam in depozit iarna, iar spre pri
măvară, cind se incălzea, ii creștea tăria...".

(Din dosarul nr. 1 929/1978, Judecă
toria Cîmpulung, județul Argeș)

Dinu POPESCU

300.de
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Progresul 
tehnico - științific 

demonstrează concret:

PUTEM REDUCE SUBSTANȚIAL 
CONSUMUL DE METAL

La Plenara C.C. al P.C.R. din 1 noiembrie 1978, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU a pus in fața tuturor 
organelor de partid și de stat, a cadrelor și oamenilor 
muncii din economie sarcina de prim ordin de a ac* 
ționa cu toată stăruința pentru reducerea mai substan
țială a consumurilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibili, sarcină de a cărei înfăptuire 
depind în mod hotărîtor progresul economiei națio
nale, sporirea avuției țării, bunăstarea întregului 
popor.

în cadrul preocupărilor pentru traducerea consec

Cu 90 kg mai ușor De la 380 kg... la numai 151 kg

Noul tip de motor electric asincron, antiexploziv-antideflagrant de 
5,5 kW — 1 000 rotații/minut (în dreapta fotografiei) cintărește cu 90 kg 
mai puțin față de tipul vechi (în stingă fotografiei). Este fabricat la între
prinderea de mașini electrice din București. Prin reproiectări și prin alte 
măsuri, în unitățile Centralei industriale de motoare și materiale electroteh
nice, în anul 1979 se vor economisi 1 800 TONE DE METAL.

Soluția constructivă nouă de frină cu șaibă disc — subansamblu important din componența podurilor 
rulante fabricate la întreprinderea mecanică din Timișoara — asigură o reducere a consumului de metal c» 
229 kg pe bucată, față de sistemul vechi de frînă cu saboți. într-un an, numai la acest subansamblu se 
economisesc peste 34 TONE DE METAL. Soluțiile tehnice noi folosite la construcția podurilor rulante și ma
caralelor vor permite întreprinderii-timișorene să economisească in anul viitor 7 158 TONE DE METAL.

ventă în viață a acestei sarcini majore, secretarul 
general al partidului a vizitat vineri Expoziția de pre
zentare a soluțiilor care asigură reducerea în conti
nuare a consumurilor materiale și energetice, valori
ficarea mai accentuată și mai eficientă a materiilor 
prime și materialelor, față de prevederile planului pe 
1979, organizată în pavilionul central al Complexului 
expozițional din Piața Scînteii.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat cu deosebită atenție programele complexe 
de măsuri stabilite în toate sectoarele economiei și

:<• ■
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modul în care se acționează pentru diminuarea con
sumurilor materiale, de combustibili și energie, față 
de nivelurile prevăzute în anul viitor, pentru gospodă
rirea cît mai judicioasă a mijloacelor materiale, reco- 
mandînd ca aceste măsuri să se aplice neintîrziat, pe 
scară largă în producție și să se caute în continuare, 
cu perseverență, noi căi și soluții pentru reducerea și 
mai accentuată a consumurilor materiale și energetice.

Prezentăm în pagina de față cîteva soluții sugestive 
din această expoziție, referitoare la economisirea me
talului.

■ întreprinderea „Vulcan" din București produce, intre miile de 
repere necesare agregatelor ce-i poartâ numele, o piesâ în formâde „T" 
pentru îmbinarea conductelor de înaltâ presiune de la termocentrale. 
Pînă acum se realiza prin for|are. Specialiștii au ajuns la concluzia 
că poate fi făcută prin sudare. Mu numai o schimbare de nume, ci 
mai ales o schimbare a rezultatelor: economiile de metal în 1979 vor 
ajunge la 244 tone. ■ La Reșița se construia un tip de vane numite, 
dupâ rostul lor funcțional, by-pass. in vechea construcție, o vana 
avea 2 982 kg. Cu ochii la cintar, proiectanții i-au adus îmbunâtâțiri 
constructive, micșorîndu-i greutatea la numai 1 420 kg. ■ Con
structorii de mașini de la Roman au stabilit un alt mod de 
obținere a pieselor turnate. Noua tehnologie, utilizînd amestecuri din 
rdșinl turanice, i-a ajutat să „toarne" în contul economiilor 15 mi
lioane lei. ■ Colectivul Șantierului naval Brăila, acordind o atenție 
sporită reducerii greutății și dimensiunii pieselor la cargourile de 
4 500 și 7 500 tdw, a asigurat condiții pentru economisirea unei can
tități de peste 1 000 tone metal anual și diminuarea consumului de 
manoperă cu aproape 60 la sută. De unde se vede că navaliștii brăi- 
leni știu „ca pe apă" lecția economisirii metalului. ■ In nomencla
torul întreprinderii ■ „Electromotor" din Timișoara s-a incius, recent, 
un nou produs cu înalte performanțe, la nivelul tehnicii mondiale. 
Este vorba de mașina electronică de echilibrat rotoare, prima do 
acest fel realizată în țară, după o concepție originală, proiectele și 
tehnologiile fiind elaborate de un colectiv de cercetători, ingineri, teh
nicieni, maiștri și muncitori din cadrul unității. Prin valorificarea su
perioară a metalului încorporat in noul produs, producția netă a între
prinderii crește cu 10 milioane lei pe an. Bogată mai e mintea bănățe
nilor! ■ Turnarea continuă, tehnologie nu foarte veche în practica si
derurgiei noastre, își demonstrează cu rapiditate eficiența, lată exem
plul pe care ni-l oferă întreprinderea „Oțelul roșu". Turnarea clasică 
reprezintă un lanț de cinci operații succesive ; coeficientul de scoa
tere a metalului : 84 la sută. Turnarea continuă, firesc, o singură 
operație; coeficientul de scoatere sare insă la o cotă si
tuată mult mai sus: 91—94 la sută. ■ La „Tractorul" Brașov, încă o 
mașină de tăiat bare metalice a fost modernizată; o nouă posibi
litate de economisire a metalului ■ 150 tone anual. ■ O veste din 
Suceava: contul economiilor de metal al întreprinderii de utilaje și 
piese de schimb a înregistrat în ultimele patru luni 200 tone, in spa
tele cifrei propriu-zise sînt acțiunile de îmbunătățire a tehnologiilor. 
Să detaliem: introducerea debitării centralizate cu a|utorul plasmei 
are ca efect economisirea a 50 tone metal ; extinderea turnării de 
precizie, făcînd inutile adaosurile de prelucrare, a mai adăugat o 
economie de 15 tone. ■ Supuse în ultima perioadă unui tratament 
de continuă perfecționare și modernizare, produsele întreprinderii 
„Unio" Satu Mare se vor realiza, începînd de anul viitor, cu econo
mii de metal. Astfel, noile soluții constructive vor diminua greutatea 
locomotivei de mină LDMH 2-45 cu 500 kg. Se spune că, după cura 
de slăbire, locomotivele sătmărene vor deveni și mai harnice.

-O.

PRIN ÎNLOCUITORI
Turnarea de precizie — un procedeu modern, economic

Axa cu came pentru motorul diesel de 215 C P. a fost executată pînă acum 
la întreprinderea de autocamioane din Brașov, prin forjare din p’rofil laminat, con- 
sumindu-se 22,5 kg de metal la o bucată. Varianta tehnologică nouă prevede 
realizarea acestui ax prin turnare de precizie din fontă cu grafit nodular, consu
mul de metal fiind de numai 12,5 kg. într-un an, economia de profile laminate se 
ridică la 670 TONE.

Mai puține laminate, mai puțină energie și manoperă

Prin asimilarea la întreprinderea de cazane mici și arzătoare din Cluj-Napoca 
a noii tehnologii de execuție a sistemului convectiv pentru cazanul de injecție 
in zăcămînt pe o mașină specială de indoit profile, cu S.D.V.-uri adecvate, se eco
nomisesc : 120 KG LAMINATE FEROASE, 78 000 KWH ENERGIE ELECTRICĂ șl 693 
ORE MANOPERĂ.

Poliamida cu tărie de oțel

Poliomida este o masă plastică fabricată în țară, care are caracteristici 
înalte de rezistență mecanică și la uzură. Una din soluțiile concrete propuse 
de Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini de ridicat și transport uzinal 
privește utilizarea acesteia la confecționarea rolei de cablu și a roții de rulare 
— subansamble ale utilajelor de ridicat. Poliamida înlocuiește oțelul turnat și 
rulmenții la fabricarea acestor piese, economisindu-se 187,5 TONE METAL.

Din mase plastice, în loc de metal

Unitățile Centralei industriale de tractoare și mașini agricole au găsit soluții 
pentru realizarea din materiale plastice a unor piese prin care se economisesc, in 
medie, circa 39 KG METAL la un tractor.

0 soluție ingenioasă evită casarea
' ' '< " S jțîșjSilS/S iși

Blocul motor pentru instolația de foraj (în imagine), după o funcționare 
îndelungată, a suferit o uzură care îl recomanda pentru a fi casat; ca urmare 
o recondiționării prin inelare, blocul motor respectiv va putea fi folosit la fel 
cu unul nou. Autorul acestei ingenioase „operații chirurgicale" : un colectiv de 
muncitori și specialiști de la întreprinderea de reparații tractoare și motoare 
grele Poiana Cîmpina. Economiile ce vor fi realizate în acest mod anul viitor 
se vor ridica la 1,3 MILIOANE LEI.

Țesătură... în fontă

fi

Recondiționarea fisurilor și spărturilor la blocul motor ol tractoarelor se 
realizează în unitățile specializate ale agriculturii fără demontarea subansamble- 
lor și ansamblelor de pe motor, ceea ce reduce durata de Imobilizare a tracto
rului pentru reparație. Costul unei recondiționări este de trei ori mai redus decit 
prețul unui bloc motor nou, economisindu-se, totodată, 146 KG FONTĂ.

Oameni ai muncii din Întreprinderi și centrale, din institutele de cercetare și proiectare!

SĂ GENERALIZĂM H0TĂRÎT NOILE SOLUȚII TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE, SĂ ACȚIONĂM 
STĂRUITOR, PE TOATE CĂILE, PENTRU ECONOMISIREA RIGUROASĂ A METALULUI I

Pagină realizată de Corneliu CAREAN
Fotografii de Eugen D1CH1SEANU
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ȘCOALA
școală a educației
politice și civice

instruc- 
partid 
înscri
și in 
intens

Perfecționarea procesului 
tiv-educativ, cerință pusă de 
în fata învățămîntului nostru, 
să ca principiu fundamental 
proiectul noii legi, preocupă
lumea școlii. Sînt căutate metode și 
mijloace prin care educatorii să asi
gure întregii lor munci de formare a 
omului nou rezultate superioare. A- 
ceste considerente ne determină să 
reflectăm asupra eticii educatorului, 
să încercăm să descifrăm imperati
vele politice, sociale, morale menite 
să propulseze activitatea pedagogică 
în mod deosebit în domeniul calită
ții, al eficienței.

Pregătirea tinerei generații pentru 
a se încadra organic în activitatea 
economică și socială, pentru a parti
cipa la realizarea Programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
tării spre comunism reprezintă astăzi. 
Ia noi, un obiectiv major al operei 
educative. El relevă pregnant latura 
politică, patriotică a activității edu
catorului. Fiecare tinăr — un cetă
țean' devotat, de nădejde al țării ! 
Cerința aceasta de a asigura astăzi 
tinerei generații o bună instrucție și 
educație decurge și din extinderea 
misiunii sale social-politice, din am
ploarea și complexitatea vieții poli
tice contemporane. Exigentele dez
voltării societății noastre, adincirea 
democrației socialiste, faptul că poli
tica nu mai constituie, ca în timpul 
regimului burghezo-moșieresc. apana
jul unui grup de oameni, ci dreptul și 
datoria poporului întreg, pun în evi
dență necesitatea ca instrucția și e- 
ducația din anii de școală să formeze 
conștiința politică a tineretului. A- 
ceasta înseamnă, concret, ca pregă
tirea ideologică, marxist-Ieninistă a 
educatorului, activitatea sa la catedră, 
în laboratoare să se circumscrie ferm 
operei educative a școlii. Indiferent 
de disciplina științifică pe care o pre
dă. el are misiunea să facă bine cu
noscută elevilor politica partidului 
nostru, să Ie-o explice și să le deter
mine adeziunea conștientă. Activita
tea educativă cere azi eforturi mai 
stăruitoare din partea tuturor facto
rilor educativi pentru orientarea rea
listă a tinerilor în viață, pentru asi
milarea de cunoștințe teoretice apro-

t
DUMINICA, IO DECEMBRIE

PROGRAMUL 1

3,00 Gimnastica la domiciliu.
8,15 Tot înainte ! Concursul republican 

de construcții șl creații tehnice 
„Mîinl de aur" din Festivalul 

v național „Cîntarea României".
s.W^olmil patriei.
9,20 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei (episodul 16).
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului.
11.15 De strajă, patriei.
11.45 închiderea programului.
13.15 Telex.
13.20 ..........................................
15,00

Album duminical.
Fotbal : 
București 
tinuare :
Buzăului 
certul de 
la Casa de cultură din 
Măgurele de orchestra Radlotelevi- 
zlunii, dirijată de Sile Dinlcu 
• Șah mat... în 15 minute 1
Film serial : Linia maritimă 
Onedln. Episodul 68.
Cutezători spre viitor. Emlsiune- 
concurs realizată in colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. Participă reprezen
tanții municipiului București și ai 
județului Vaslui.
Telejurnal.
Reportaj de scriitor : Orașul cu 
flăcări albastre. Emisiune realizată 
la Reșița.

19,35 Antologii artistice. Gala obiceiu
rilor și datinilor populare.

20,40 Film artistic : Brutarul din
Valarque. Producție a studiouri
lor franceze. Cu : Fernandel,
Pierette Bruno, Jean Gaven. 
Henri Vilbert, Georges Chamarat 
Regia : Henry Verneull.

22,15 Telejurnal • Sport.
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

F. C. Argeș — Dinamo 
(repriza a Il-a). In con- 
• Printre oamenii 

— reportaj • Din con- 
muzică ușoară susținu» 

Tumu

17,00

17,50

19,00
19,15

9.10 Teleșcoală.
10,00 Concert educativ. Orchestra slm- 

—• „George
Farber- 
Andras

11,45
19.00
19,15
19,35

fonică a Filarmonicii 
Enescu". Dirijor : Harold 
mann (S.U.A.). Solist : 
Schiff (R.P.U.).
închiderea programului. 
Telejurnal.
Desene animate.
Bijuterii muzicale : Sulta________      din 
muzica baletului „Amorul vrăji
tor" de Manuel De 'Falia. Inter
pretează orchestra simfonică a 
Radlotelevizlunli. Dirijor :___ Paul
Popescu.

20,05 Telerama-sport.
20,35 Orele lutului. Documentar realizat 

de Studioul de film TV.
21,05 Clubul tineretului.
21,55 închiderea programuluL

LUNI, 11 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

19.20
19.30
19,50
20.20 fârâ

îl,10

21,40

21.55
22,15
22,30

16.00 Telex.
16,05 Emisiune !n Umba maghiară.
19,05 Efigii lirice. Versuri tn lectura 

autorilor.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Panoramic.
Roman-foileton : Putere
glorie. Episodul 16.
Mal aveți o întrebare 7 Originea 
șl evoluția vieții pe pămtnt : noi 
descoperiri.
„Mlndru sînt de neamul meu". 
Melodii populare.
Cadran mondial.
Telejurnal, 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17,00 Intîlnlre cu satira si umorul.
17.30 Cenaclul tinerilor din comuna 

Mihălleștl — Buda, jud. Ilfov.
18,00 Muzică populară.
18.15 Strada mare. Reportaj TV.
18.35 In alb și negru : Pădurea șl riul : 

tn Taiga.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Film serial pentru copii : 

Sindbad marinarul.
20.15 Seară de operă : „Don Giovanni" 

de W.A. Mozart (selectluni). In 
rolurile principale : Dan lordă- 
chescu, Eugenia Moldoveanu, Eli- 
sabeta Neculce-Carțiș, Victoria 
Bezettl. Const. Gabor, ton Stoian. 
Ion Hvorov, Dumitru Brebenel.

21.10 Telex.
21.15 Incursiune în cotidian. București 

’78 la orele bilanțului de muncă.
21.35 Film serial : Om bogat, om sărac 

(reluarea episodului 26).
22,25 închiderea programului.

fundate, a deprinderilor indispensa
bile muncii creatoare de 
riale.

Acestui obiectiv de a 
școală formarea politică 
se adaugă un al doilea, 
sențial : prin profesorii săi. școala 
are datoria să asigure instruirea noii 
generații in pas cu ceea ce este nou 
și înaintat în domeniul științei, al 
cunoașterii umane. S-a vorbit mult 
despre cultivarea tineretului, dar s-a 
mers, cred, prea puțin îh adincime 
pentru determinări mai precise, pen
tru indicarea unor îndatoriri concrete 
ale cadrelor didactice. Acestea ar pu
tea fi : propulsarea tinerilor, prin să
direa în spiritul lor a unor motivații 
și convingeri temeinice care să le 
suscite interesul față de știință, pro
ducție. tehnică, cultură ; deschiderea 
orizontului afectiv al elevilor in di
recția cunoașterii și promovării va
lorilor spirituale românești, a spori
rii lor ; formarea tînărului ca om, 
care să Întruchipeze în ființa sa idei
le generoase ale umanismului, grefate 
pe structura specifică idealului de 
om al societății noastre socialiste, ca
racterizat prin omenie, corectitudine, 
punctualitate, simțul datoriei și al 
responsabilității, sănătate fizică și 
morală ; exercitarea și dezvoltarea 
spiritului explorator și a capacității 
de creație a tineretului, necesare pro
gresului și creșterii forței economice 
a patriei.

Cum se știe, astăzi. In societatea 
noastră socialistă, opera educativă nu 
se limitează numai la școală, nu se 
desfășoară doar în perimetrul ei. ea 
intră nemijlocit și în sfera răspun
derii colectivității. Colectivitate care 
ea însăși este supusă permanent u- 
nei opere educative sistematice, com
plexe. In acest context, activității sale 
din școală, cu elevii, educatorul îi a- 
daugă preocupările de activist social, 
aflat în slujba îndeplinirii unor în
datoriri cu profunde implicații în 
planul formării și amplificării con
științei socialiste a cetățenilor tării : 
educația permanentă, educația pen
tru organizarea și folosirea timpului 
liber, pregătirea pentru cunoașterea, 
ocrotirea și sporirea bogățiilor și a 
frumuseților țării, a tezaurului cul
tural național. Desigur, opera de ri
dicare a nivelului cultural al între
gului popor nu este deloc ușoară, dar 
ea oferă certitudinea dobîndirii de 
rezultate foarte valoroase. Adevărul 
sociologic potrivit căruia o comuni
tate de oameni instruiți devine tot 
mai receptivă la ideile noi, înaintate 
și la civilizație este exprimat cu de
osebită claritate și în documentele 
partidului nostru.

Educatorul, participînd la perfec
ționarea celorlalți, nu trebuie să se 
uite însă pe sine, oferind prin pro
priile preocupări de informare și for
mare constantă,'In' păs cu timpul, 
prin receptivitate'â să față de ideile 
noi. valoroase, prin atitudine ’ deschi
să fată de schimbările ameliorative, 
calitative, un model stimulator elevi
lor și celor din jurul său. Prin fina 
exploatare pedagogică a tendinței a- 
dolfescenților de a se conforma unui 
exemplu de viată și de comportare, 
educatorul li se va înfățișa ca un om 
de cultură, de dăruire socială, de 
vioiciune intelectuală, un exemplu 
de tinerețe spirituală.

Prin contribuția sa activă la ridi
carea eficienței operei educative, 
corpul didactic participă la dezvolta
rea social-economică a țării. în virtu
tea adevărului că investiția in educa
ție, cu efecte în timp, este una din
tre cele mai rentabile investiții.

valori mate-
asigura prin 
a elevilor i 
la fel de e-

Nu demult, la sala radio 
o formație condusă de 
Carol Litvin interpreta în 
primă audiție pagini sem
nate de Irina Odăgescu, 
Mircea Chiriac. Doru Po
povici. Vasile Herman. Lau- 
rențiu Profeta... Cu 
zile in urmă, 
sală. Ludovic Baci 
nea publicului 
contact cu „Orestia 
Aurel Stroe. Și, săptămînă 
de săptămînă. noile creații 
românești sint prezentate 
publicului. Compoziții sim
fonice, operă, balet, coruri, 
opusuri camerale, piese de 
muzică ușoară. Desprin
dem din planul de lucru - 
al Uniunii compozitorilor, 
pentru 1978—1979 : sînt fi
nisate sau in curs de fini
sare 11 opere, creații cu te
matică istorică și patrioti
că despre Horia (se împli
nesc 250 de ani de la naște
rea acestui erou național), 
despre Matei Millo. Avram 
Iancu. despre semnificația 
Unirii Principatelor. Ală
turi de acestea : „Act Ve
netian" (compozitor Pascal 
Bentoiu), „Leonce și Lena" 
(Th. Grigoriu), „Vitoria 
Lipan" (Vasile Spătărelu) ; 
scriu operete, musicalurî, 
comedii : Radu Șerban, Ma
rius Țeicu. G. Grigoriu ; 
compun balete : Teodor 
Bratu („Pădurea spînzu- 
raților"), L. Profeta („Oa
menii mării"), Richard • 
Oshanitzki („Independen
ța"). La cei mai tineri spec
tatori s-au gîndit : Cornel 
Trăilescu : baletul „Albă 
ca zăpada și cei șapte pi
tici" și Vasile Spătărelu : 
„Dumbrava minunată". Ora
torii, cantate închinate re
publicii. 
Valea < 
XXXV-a 
eliberării 
1918 semnează 
torii : Csiky
N. Brînduș. 
Gh. Draga, 
frați. Au pe masa de lucru 
simfonii, lucrări concertan- 

Alexandru Pașcanu 
Pro humanitatae". Dan

în
un

cîteva 
aceeași 
propu- 
prim- 

II- de

minerilor de pe 
Jiului, celei de-a 

aniversări a 
patriei. anului 

compozl- 
Boldiszar. 

L. Comes. 
Liana Șapte-

Buciu — „1908“. Gh. Draga 
— poemul „Sarmizegetusa". 
Adrian Rațiu
„Alba Iulia“. Nu putem să 
nu remarcăm 
te pe care îl 
corală. îndeosebi 
patriotic. Aproape 90 de lu
crări pe versurile tinerilor 
noștri poeți, inspirate de 
poezia contemporană, de 
versurile populare (coruri 
simple, suite, poeme cora-

Simfonia
locul de frun- 
ocupă muzica 

cîntecul

rată către temele de larg 
interes si către problema
tica de actualitate, opțiu
nea creatorilor din toate 
generațiile, români, ma
ghiari, germani, de alte na
ționalități. pentru opere 
profund angajate social. Cu 
legitimă mîndrie constatăm 
puternica legătură a crea
ției muzicale cu ethosul 
nostru specific și relevăm 
spiritul muncii selectiv al

Lucrări muzicale
destinate

marelui public
Convorbire cu dr. Petre BRÂNCUȘI,

președintele Uniunii compozitorilor

le) semnează : Gh. Dumi
trescu, M. Moldovan, Doru 
Popovici, Dan Voiculescu...; 
cîntece despre partid, cîn- 
tece închinate țării și con
structorilor ei. coruri ce se 
adresează minerilor, oțela- 
rilor, energeticienilor, de
dicate formațiilor corale de 
amatori.

— De fapt, ce aduce nou 
fată de anii trecuți. prin ce 
se remarcă acest plan te
matic ?

— împlinirile de pînă 
acum ale muzicii româ
nești, ca și preocupările 
de viitor ale compozitorilor 
din toate generațiile relevă 
lărgirea considerabilă a 
orizontului tematic, diver
sificarea stilurilor și mo
dalitățile de realizare ar
tistică. puternica legătu
ră cu cele mai valo
roase tradiții. Se remarcă 
totodată orientarea delibe-

actului componistic, cre
dința în virtuțile .educative 
ale muzicii. O constatare 
devenită axiomatică se re
feră la angajarea civică a 
compozitorilor, la faptul că 
muzica se adresează mulți
milor. că ea nu poate fi în
chisă într-o singură formu
lă artistică, ea se adresează 
sensibilității și gindirii mi
lioanelor de ascultători. 
Așteptările pe care publi
cul le nutrește nu pot fi 
indiferente compozitorului 
zilelor noastre. In totală 
opoziție cu individualismul 
disprețuitor al artei elitare, 
ai snobismului, al 
care consideră că 
cepe și se termină 
compozitorii noștri
duiesc — stă mărturie ma
rele șantier al creației — 
ca postulatul apropierii 
muzicii de masele largi și

teoriilor 
arta în- 
cu sine, 
se stră-

-FILM"

NOU

Prof. dr. docent
Ștefan BARSANESCU 
membru corespondent 
ol Academiei

O producție a Casei de

CRONICA SAPTAMINII

(Urmare din pag. I)

listă care- si în ultima săptămînă a 
înregistrat remarcabile succese.

Acum, cind ne mai despart numai 
20 de zile de sfîrșitul anului, se im
pune in continuare o largă mobili
zare a forțelor nu numai pentru înde
plinirea integrală si depășirea sarci
nilor de plan, cantitative si calitative, 
pe acest ăn. dar si pentru trecerea în 
condiții optime la producția anului 
viitor, aceasta reprezentind principa
la condiție a înfăptuirii cincinalului, 
a programelor suplimentare de dez
voltare economico-socială si de ridi
care mai accentuată a nivelului de 
trai. In spiritul orientărilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la Ple
nara C.C. a! P.C.R. de la începutul 
lunii noiembrie si în Expunerea la 
jubileul Unirii, in centrul atenției co
lectivelor de muncă trebuie să se afle 
perfectionarea conducerii si organiză
rii activității economice, folosirea cu 
randament maxim a mașinilor si uti
lajelor. introducerea rapidă in pro
ducție a tehnologiilor noi. moderne. 
O atentie deosebită se cuvine acor
dată îmbunătățirii activității oe șan
tierele de investiții, astfel încit să fie 
puse in funcțiune toate obiectivele 
planificate, precum si asigurării fon
dului de marfă prevăzut pentru ex
port. în structura sortimentală si de 
calitatea corespunzătoare.

Succesele în producție dobîndite in

fiecare din aceste zile premergătoare 
încheierii celui de-al treilea an al 
cincinalului vor constitui o nouă si 
grăitoare ilustrare a patriotismului 
socialist si a înaltului spirit de res
ponsabilitate socială care animă clasa 
muncitoare. întregul nostru popor.

înaltă prețuire 

a politicii de pace 
a României

••

In ansamblul evenimentelor săptă- 
minii. la loc de frunte se situează — 
prin profundele ei semnificații — 
înminarea Medaliei de aur „Norbert 
Wiener" a Organizației Mondiale pen
tru Sisteme Generale si Cibernetică 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
înaltă cinstire adusă științei româ
nești. politicii de pace și colaborare a 
României socialiste. Este o nouă și 
concludentă expreâie a prețuirii de 
care se bucură in întreaga lume acti
vitatea neobosită a secretarului gene
ral al partidului nostru, președintele 
republicii, o dovadă a aprecierii meri
telor sale excepționale in promovarea 
cauzei dezarmării, a păcii și progre
sului tuturor popoarelor, a contribu
ției țării noastre la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte. Pri
mind prestigioasa distincție, tovară-

cinema
• Ecaterina Teodoroiu : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, CAPITOL
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19. FAVORIT
— 9,15; 11,45; 15: 17,30; 20.
• Toți sau nici unul : VICTORI A
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Cascadorii : BUCUREȘTI - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30.
• Prietena noastră veverița — 9.
Principiul dominoului — 11,15.
13.30; 15,45: 18,15; 20,30 : ARTA.
• Aventurile maimuței Nuky — 
9; 11,15; 13, Acțiunea „Arsenal* — 
15: 17.30; 20 : TIMPURI NOI.
• Ghinionistul : CENTRAL — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Profetul, aurul și ardelenii : 
BUCEGI - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Capcana din munți : AURORA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Jucăria : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Ușa periculoasă de Ia balcon : 
COSMOS — 9.30; 11,30; 13,30; 15.30: 
17,45; 20,15.
• Mateiaș gîscarul — 9; 11; 13.15, 
Camera cu fereastra spre mare — 
15,30; 17.45; 20 : DOINA.
• Revanșa : DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Orașul-fantomă : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30:
17,45; 20.15. .
• Dueliștii : SALA PALATULUI
— 10,30, SCALA — 9; 11.15; 13.30: 
15,45; 18.15: 20,30, FESTIVAL — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18,15: 20,30.
• French can-can — 9.45; 11.45,

a maselor largi de muzică 
să devină o permanență, 
un comandament social și 
cultural.

— Oglindă a spiritualită
ții contemporane, creația 
artistică beneficiază și de 
climatul dezbaterii demo
cratice, creatoare de către 
artiștii înșiși o problemelor 
lor. Cum organizați aceste 
dezbateri ?

— Intr-adevăr, Uniunea 
compozitorilor dă o mare 
atenție și acelor dezba
teri din cadrul comitetu
lui de conducere ; in toate 
secțiile de creație, în filiale, 
în ultima vreme aceste dis
cuții au devenit mai vii, 
mai atractive. Astfel, a, re
ieșit că in privința calității 
la care trebuie să ne si
tuăm, pentru noi nu există 
genuri „minore" și „majo
re". toate creațiile trebuie 
să aspire la un nivel cit 
mai înalt ; trebuie să ne 
preocupăm și mai mult de 
muzica patriotică și corală, 
muzica de fanfară, 
tecul de muzică 
ră, balada, cantata, 
ta și poemul coral-sim- 
fonic, cîntecul ostășesc, cîn
tecul destinat pionierilor, ti
neretului școlar, studenți
lor etc. In dezbaterile noas
tre s-a subliniat rămînerea 
în urmă a transfigurării — 
cu mijloacele specifice ope
rei și baletului — aspecte
lor vieții contemporanilor 
noștri. Pana compozitorului 
trebuie să fie mult mai in
ventivă cînd se apleacă asu
pra eroului zilelor noastre. 
Și dacă mai privim o dată 
planul tematic de la care a 
pornit discuția noastră, pu
tem conchide că toate aces
tea sînt in atenția creato
rilor. An de an demon
străm că sînt îndreptățite 
aprecierile celebrelor con
deie ale vieții internațio
nale care arată că școala 
românească de compoziție 
este. în lume, una dintre 
cele mai înzestrate.

cîn- 
ușoa- 

stri-

Smaranda OTEANU
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șui Nicolae Ceaușescu a adresat oa
menilor de știință, tuturor statelor și 
popoarelor lumii un vibrant apel, de 
o mare forță mobilizatoare, de a-și 
uni eforturile pentru a opri cursa 
înarmărilor, a salva civilizația și pa
cea întregii omeniri.

Această convingere nestrămutată a 
președintelui României socialiste în 
capacitatea popoarelor de a impune 
o politică de conviețuire pașnică, de 
a înfăptui dezarmarea, are o puter
nică acoperire în fapte, în numeroa-. 
sele acțiuni, desfășurate și în cursul 
acestei săptămîni pe diferite meri
diane ale globului pentru încetarea 
cursei înarmărilor, în sprijinul unor 
măsuri efective de dezarmare.

Orientările fundamentale ale poli
ticii noastre externe, hotărirea Ro
mâniei socialiste de a dezvolta ne
abătut relațiile de prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate 
Statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, și-au găsit, în săptă- 
mina ce s-a încheiat, noi confirmări 
în contactele și convorbirile pe care 
președintele României le-a avut cu 
numeroase personalități politice de pe 
toate meridianele.

Vizita în țara noastră a șefului sta
tului etiopian, It. col. Mengistu Haile 
Mariam, reflectă orientarea stăruitoa
re a tării noastre de a intensifica re
lațiile cu țările in curs de dezvoltare. 
Convorbirile la nivel inalt purtate, 
înțelegerile realizate sint menite să 
contribuie la ridicarea pe o treaptă 
superioară a relațiilor dintre cele 
două țări, spre binele ambelor po
poare.

în același sens se înscrie primirea 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a delegației Partidului African al In
dependentei din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, a vicepre
ședintelui Republicii Democratice

Sudan. Al Rashid Al Taher Bakr, 
concluziile puse in evidentă cu acest 
prilej subliniind necesitatea unirii tu
turor popoarelor lumii împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste si neo- 
colonialiste. pentru edificarea unei 
ordini economice mondiale juste si 
echitabile.

Tot în această săptămînă. in cadrul 
consultărilor continue asupra proble
melor bilaterale și problemelor inter
naționale dintre președintele Româ
niei și președintele S.U.A., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit pe trimi
sul șefului statului american, Michael 
Blumenthal, ministrul de finanțe al 
S.U.A., expresie a preocupării con* 
stante a țării noastre de a dezvolta 
relații cu toate statele, în spiritul 
coexistenței pașnice.

în sprijinul unei păci 
juste și durabile 

în Orientul Mijlociu
O reafirmare a prețuirii de care se 

bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru activitatea neobosită și spriji
nul permanent acordat eforturilor 
politico-diplomatice consacrate înfăp
tuirii unei păci trainice și juste în O- 
rientul Mijlociu — a fost prilejuită de 
primirea de către președintele repu
blicii a primului ministru al Republi
cii Arabe Egipt, Mustafa Khâlil, tri
mis special al președintelui Anwar 
El Sadat. Susținînd in mod consec
vent metoda negocierilor, țara noas
tră a subliniat însemnătatea înțele
gerilor dintre Egipt și Israel, in ca
drul unei reglementări globale a 
problemelor, care să ducă la in
staurarea unei păci echitabile si du
rabile. pe baza retragerii Israelului

Dreptul la viață pașnică, liberă 
și prosperă - drept fundamental, 
deziderat primordial al umanității

Tn urmă cu trei decenii, la 10 de
cembrie 1948, adoptarea de către A- 
dunarea Generală a O.N.U. a Decla
rației universale a drepturilor omu
lui a marcat un moment de seamă în 
îndeplinirea unuia din scopurile Na
țiunilor Unite, proclamat în primul 
articol al Cartei, și anume cooperarea 
internațională pentru promovarea si 
încurajarea respectării drepturilor o- 
mului și a libertăților fundamentale 
pentru toți, fără deosebire de rasă, 
sex, limbă sau religie. Pentru întiia 
oară în istorie se recunoștea, intr-un 
document cu vocație universală, 
drepturile egale, inalienabile, de care 
trebuie să se bucure toate ființele 
umane.

Anii care au trecut de atunci au 
marcat un șir de progrese în ce pri
vește afirmarea acestor drepturi. As
tăzi, aproape nu există constituție a 
vreunui stat care să nu înscrie drep
turile si libertățile fundamentale ale 
cetățenilor săi. Cu 
tanța intre vorbă 
și faptă nu a fost 
încă parcursă pre
tutindeni. In mul
te părți ale glo
bului drepturile 
și libertățile pro
clamate au 
mas, în 
parte, pe 
dacă nu sînt fla
grant nesocotite și 
încălcate. Sînt re
alități care preocupă șl trebuie să 
preocupe guvernele, opinia publică, 
popoarele, pornind de la adevărul, 
verificat de viață, că drepturile și 
libertățile individului sînt intim le
gate și condiționate de drepturile și 
libertățile națiunii din care face 
parte. Evocînd acest adevăr, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : 
„Există, fără îndoială, o strinsă legă
tură intre independența națională și 
libertatea individuală. Privind lumea 
de astăzi, constatăm că atunci cind un 
popor nu este pe deplin independent, 
nu se poate asigura nici libertatea 
individuală".

Transformările revoluționare și 
profundele prefaceri înnoitoare care 
au avut loc în societatea românească 
în acești 30 de ani au asigurat con
dițiile realizării aspirațiilor de 
veacuri ale poporului român de a 
trăi independent, liber și stăpîn pe 
soarta sa. Ca urmare a politicii con
secvente a Partidului Comunist Ro
mân. România a obținut realizări cu 
adevărat istorice în ridicarea nivelu
lui de viată al întregului popor, a 
bunăstării sale materiale și spiritua
le. rezolvînd. intr-un mod superior, 
în spiritul concepției umanismului 
revoluționar, problemele fundamen
tale de viață ale națiunii. Proclama
rea drepturilor și libertăților omului 
în Constituție și în celelalte legi ale 
țării, ca și exercitarea lor efectivă sînt 
garantate de lichidarea pentru tot
deauna în România a tuturor forme
lor de exploatare a omului de către 
om. ca și de unitatea de interese din
tre individ și societate.

Intre realizările de seamă ale 
României în domeniul drepturilor o- 
mului se înscrie, de asemenea, re
zolvarea problemei naționale în spi
ritul principiilor socialismului, asi
gurarea deplinei egalități in drep
turi a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, posibilitatea 
lor de a se bucura din plin de cuce
ririle socialismului, partidul nostru 
acționind cu hotărîre pentru dezvol
tarea armonioasă a forțelor de pro
ducție în toate județele și localitățile 
țării, în baza convingerii că numai 
prin asigurarea condițiilor de muncă, 
de participare egală la viața econo
mico-socială se poate Înfăptui deplina

toate acestea, dis-

ră- 
bună 

hîrtie.

Trei decenii de la adoptarea 
Declarației universale 
a drepturilor omului

din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, la soluțio
narea problemei poporului palesti
nian prin recunoașterea dreptului său 
la autodeterminare — inclusiv la 
constituirea unui stat propriu inde
pendent — la asigurarea independen
ței și integrității tuturor statelor din 
regiune. Și de această dată s-a sub
liniat punctul de vedere al țării noas
tre potrivit căruia ar fi utilă organi
zarea unei reuniuni, la Geneva sau 
în altă localitate, la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv re
prezentanți ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, sub egida sau 
cu prezența activă a O.N.U.

Poziții divergente 
Ia reuniunile 

de la Bruxelles
La Bruxelles s-au desfășurat, în 

această săptămînă, lucrările Consiliu
lui Pieței comune, cu participarea șe
filor de stat sau de guvern din cele 
nouă țări membre ale C.E.E., consa
crate în principal proiectului noului 
sistem monetar vest-european, ur
mate apoi de două reuniuni ministe
riale ale N.A.T.O. — cea a miniștrilor 
apărării și ai afacerilor externe. Deși 
agenda acestor reuniuni a fost dife
rită, o caracteristică comună a lor 
a constituit-o afirmarea tot mai des
chisă a voinței unor state de a pro
mova o politică independentă, potri
vit Intereselor naționale specifice. 
Astfel, din cele nouă state, numai 
șase au fost de acord cu preconizata 
„zonă de stabilitate monetară" în 
cadrul C.E.E., Anglia refuzind să 
accepte intrarea lirei sterline tn noul

Noaptea saltimbancilor — 18,30,
Jules și Zim - 20.30 : CINEMA
TECA.
• înainte de tăcere : DRUMUL 
SĂRII — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30.
• Animalul s EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 15 45; 18,15; 20.30.
• Albinele sălbatice : FEROVIAR
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18.15: 20.30, 
MODERN — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA - 9; 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20.15.
• împușcături sub clar de lună î
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20.30.
• AI treilea jurămînt s TOMIS — 
9: 12,15; 15,30; 18.45.
• Șoimul ; VIITORUL — 9; 11: 
13,15: 15.30; 17.45; 20.15.
• Soarta Aurei și Argentinei — 
9- 11.15, Rătăcire — 13,30; 15,45; 18; 
20,15 : FLACARA.
• Ultima notă 2:9; 11,15, Circiu

ma de pe strada Piatnițkaia — 
13,30; 15.45; 18,15; 20.30 : MUNCA.
• Aurul lui Mackenna : EXCEL
SIOR - 9; 12; 16; 19. FLAMURA 
— 9; 12; 16; 19, GLORIA — 8,45; 
11.30; 14,15; 17,15; 20.15.
• Sărbătoarea sălbatică — 9;
11.15, Hop !... și apare maimuța — 
13,30; 15,45; 18,15: 20,30 ! FEREN
TARI.
• M-ați confundat ; GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17.45: 20.
• Salty — 9; 11.15, Cianura... sl 
picătura de ploaie — 13,30; 15.45; 
18: 20.15 : FLOREASCA.
• Jezebel : GRIVIȚA - 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
o Acel blestemat tren blindat î 
LIRA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Program de desene animate —
9; 11,15, Gustul și culoarea feri
cirii — 13,30; 15,45; 18,15; 20,30 :
PACEA.

• Pasiunea : PROGRESUL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
• Mama : POPULAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 10, Gaițele — 15, Autobiografie
— 19.30, (sala Atelier) : Elegie — 
10.30; 19, Fata din Andros — 15.30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(sala mică a Palatului) ; Recital 
de pian ANDRAS SCHIFF (R.P. 
Ungară) — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 11, Cocoșatul de Ia Notre- 
Dame (Esmeralda) — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair

egalitate în drepturi. Adincirea con
tinuă a democrației socialiste, parti
ciparea tuturor cetățenilor țării la 
conducerea societății, ridicarea nive
lului lor de conștiință se reflectă per
manent în unitatea puternică a între
gului popor, a tuturor 
muncii, in sprijinul lor 
de politica internă și 
României.

Pe plan internațional, 
cooperării pentru promovarea respec
tului universal fată de drepturile 
omului a constituit o preocupare 
importantă a politicii externe a 
României. In acest spirit se în
scriu acțiunile și inițiativele în
treprinse de tara noastră in cadrul 
O.N.U. și în alte foruri vizînd com
baterea violărilor flagrante și siste
matice ale drepturilor omului, aboli
rea cu desăvîrșire a politicii de a- 
partheid și discriminare rasială ; in 
același spirit se înscrie contribuția 
importantă a României la elaborarea 

și adoptarea pac
telor drepturilor 
omului și a unui 
număr însemnat 
de convenții si 
declarații inter
naționale vizînd 
același scop.

Concepția uma
nist revoluționa
ră care a călăuzit 
rezolvarea proble
melor drepturi- 

țara noastră este 
România si în 

Potri-

oamenilor 
deplin față 

externă a
dezvoltarea

lor omului in 
promovată de 
activitatea sa internațională.
vit acestei concepții, condiția indis
pensabilă a exercitării efective a 
drepturilor omului rezidă în lichida
rea inegalității economice și sociale 
de clasă, crearea condițiilor pentru 
ca oamenii muncii să beneficieze cu 
adevărat de roadele muncii lor, de 
cuceririle progresului șl civilizației. 
In consecință, interesul autentic pen
tru respectarea drepturilor omului ar 
trebui să se traducă în viată prin 
preocuparea pentru soluționarea gra
velor probleme sociale care afectea
ză în multe țări, inclusiv dezvoltate, 
interesele maselor populare.

în baza aceluiași umanism revolu
ționar. în ultimă instanță, realizarea 
efectivă și universală a drepturilot 
omului nu poate fi concepută in afa
ra condițiilor internaționale ale lu
mii contemporane, este condiționată 
de respectul neabătut al drepturilor 
fundamentale ale popoarelor și. in 
primul rînd. dreptul primordial la 
existență, dreptul de a trăi in pace și 
a se dezvolta liber. . 
adăpost de agresiuni și acte de. forță, 
dreptul lor de a-și hotărî singure 
soarta, fără amestec din afară. Atita 
vreme cit politica de forță, dominație 
și dictat nu va fi cu desăvîrșire eli
minată din viața internațională, atita 
vreme cît vor continua nestingherite 
cursa înarmărilor, acumularea de 
arme de nimicire in masă tot mai 
perfecționate și nu se va trece la mă
suri de dezarmare efectivă, de reală 
întărire a securității internaționale, 
dezideratul fundamental al respectă
rii universale a drepturilor omului va 
continua să întîmpine obstacole pu
ternice.

Cea de-a 30-a aniversare a Zilei 
drepturilor omului trebuie să con
stituie un Îndemn de mobilizare a 
voinței politice a guvernelor, de u- 
nire tot mai strinsă a eforturilor și 
acțiunilor politice ale tuturor forțelor 
progresiste si democratice, ale tuturor 
popoarelor pentru depășirea acestor 
obstacole, pentru asigurarea condiți
ilor unei vieți pașnice, libere și pros
pere pentru fiecare popor.

independent. la

Traian CHEBELEU

mecanism monetar din considerentul 
expus public și fără echivoc că 
aceasta ar afecta interesele naționale 
ale țării. La rîndul lor. Irlanda șl 
Italia au cerut un răgaz de gindire.

Și tn cadrul reuniunii N.A.T.O. s-au 
conturat tendințe semnificative, ma
nifestate de Franța, precum si. cu 
nuanțe diferite, de Belgia. Olanda. 
Danemarca. Norvegia, de opoziție 
fată de unele proiecte care se înscriu 
pe linia intensificării cursei înarmă
rilor. Asemenea poziții decurg din 
convingerea opiniei publice din țările 
respective că. in condițiile actuale, 
eforturile se Cer concentrate nu spre 
înarmări, nu spre întărirea politicii de 
bloc, care este un factor de insecuri
tate, ci spre destindere și diminuarea 
cheltuielilor militare, in favoarea ac
tivității civile pașnice.

Un vot în sprijinul 
democrației

Noua constituție a Șpaniel a fost 
ratificată de către majoritatea covir- 
șitoare a poporului în cadrul referen
dumului, desfășurat la 6 decembrie. 
Aprobarea noii constituții — cu peste 
87 la sută din voturile exprimate — 
pune capăt legislației moștenite de 
la regimul franchist. ceea ce este, 
evident, de natură să consolideze în
noirile democratice înregistrate în 
viața țării în ultimii trei ani. Secre
tarul general al P. C. S.. San
tiago Carrillo, a apreciat că decizia 
alegătorilor reprezintă „o fază im
portantă a unui proces complex", vi
zînd „consolidarea democrației încă 
fragile in Spania".

Ada GREGORIAN 
Petre STANCESCU

Lady — 10,30, Eternele iubiri — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10,30, La 
Lilieci — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 10,30, Elisabeța I
— 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
10, Opus unu... singur — 15, N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Micul Infern — 10, Fa
milia Tot — 15, Timon din Atena
— 19,30, (sala Studio) : Conversa
ție... — 10,30, Craii de curtea veche
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești);
Cocoșelul neascultător — 10, Ho
tel „Zodia gemenilor* — 19,30.
(sala Majestic) : Dragoste pericu
loasă — 10, Regele Ioan — 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : Mu- 
niș — 11, Tevie lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 11; 19.30. (sala 
Victoria) : Omul care aduce rlsul
- 19.30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu44 : Sici
liana — 10; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 16 ; 19,30.
• Ansamblul de estradă al Ar
matei București : Inimi de primă
vară — 19.
• Teatrul ..Ion Creangă44 : Pinoc
chio — 10,30, Băiatul cu floarea
— 17.
• Teatrul „Țăndărică44 : Elefănțe- 
lul curios — 10; 12.
• Circul București ; Invitație la 
circ — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul cu patru colțuri — 10:19,30.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

MESAJE DE FELICITARE SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Trimisul
(Urmare din pag. I)

Șeful statului român a mulțumit și 
a rugat să fie transmis președintelui 
Jimmy . Carter salutul său personal.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate cu satisfacție cursul ascendent 
al raporturilor dintre România și 
S.U.A.. precum si conlucrarea dintre 
cele două state pentru solutionarea 
problemelor vieții contemporane po
trivit intereselor păcii, destinderii si 
securității internaționale.

S-a evidențiat dorința comună de 
a dezvolta relațiile ne plan economic, 
politic, tehnico-științific. cultural si 
în alte domenii de interes reciproc, pe 
baza egalității in drepturi si respec
tului independentei si suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne si avantajului reciproc. Dez-

președintelui
vOltarea pe această bază a raporturi
lor romano-americane. în condițiile 
deosebirilor de orinduireț socială și 
formă de guVernămînt. a condițiilor 
istorice, cu respectarea alianțelor fie
cărui stat, constituie o afirmare in 
viată a Actului final de la Helsinki, 
a politicii de destindere și colaborare 
internațională, corespunzind intere
selor si aspirațiilor popoarelor român 
si american.

Schimbul de vederi în probleme ale 
actualității internaționale a pus in 
evidentă importanta continuării con
lucrării româno-americane pentru 
consolidarea cursului spre destindere 
si pace, reglementarea pe cale poli
tică. prin, tratative, a .problemelor 
litigioase dintre state. îmbunătățirea 
climatului politic general, dezvoltarea 
colaborării între toate națiunile lumii.

S. U. A.
în concordantă cu aceste obiective, a 
fost subliniată marea importantă a 
realizării unor măsuri‘concrete de 
oprire a. cursei înarmărilor, de dezar
mare. si în primul rînd de dezarmare 
nucleară, de reducere a bugetelor mi
litare si armamentelor, fără schim
barea raportului international de 
forte.

Convorbirea a scos, de asemenea, 
în evidentă necesitatea de a se acțio
na pentru înfăptuirea integrală a pre
vederilor Actului final de la Helsinki, 
pentru o temeinică pregătire a reu
niunii de la Madrid, menită să des
chidă noi perspective în direcția con
tinuării procesului de edificare a 
securității, păcii, destinderii si colabo
rării pe continentul european.

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

Tovarășul Giancarlo Pajetta
(Urmare din pag. I)

ducerea Partidului Comunist Italian, 
salutul său călduros și cele mai bune 
urări.

în cadrul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de păreri privind acti
vitatea celor două partide, evoluția 
tradiționalelor relații de prietenie și

colaborare dintre popoarele român' si 
italian. De asemenea, au fost abordate 
probleme ale situației internaționale 
actuale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești. în acest cadru s-a subli
niat necesitatea intensificării efor
turilor pentru continuarea cursu
lui spre destindere, pentru înfăptuirea 
unor măsuri concrete de dezarmare

generală, pentru o largă cooperare 
internațională în interesul păcii și se
curității în Europa și în întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească. caracteristică relațiilor exis
tente între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Italian.

Directorul general al P. N. U. D.
(Urmare din pag. I)

colaborare cu P.N.U.D. și cu alte or
ganisme ale O.N.U. și a reafirmat 
hotărîrea României de a sprijini și în 
viitor înfăptuirea proiectelor acestei 
organizații.

în cadrul întrevederii s-a relevat.

de ambele părți, rolul însemnat care 
revine O.N.U. și organismelor sale 
specializate în lichidarea subdezvol
tării și reducerea decalajelor econo
mice existente între state, in făurirea 
noii ordini economice mondiale, in 
identificarea de noi domenii de 
cooperare și colaborare internațio

nală, în promovarea progresului eco
nomic și social pe baza respectării 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi a po
poarelor. neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit, 
simbătă, pe Ahmad Omar Yousef, 
ministrul energiei electrice din Re
publica Arabă Siriană, care face o 
vizită in țara noastră.

In timpul întrevederii au fost abor
date probleme cu privire la stadiul 
actual al acțiunilor de colaborare și 
cooperare economică dintre România 
și Siria, relevîndu-se cu satisfacție că 
acestea se dezvoltă continuu, in spi
ritul înțelegerilor și orientărilor sta
bilite cu prilejul îhtîlnirilor președin
ților Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad. Totodată, au fost evidențiate 
noi posibilități pentru amplificarea 
raporturilor bilaterale, in interesul 
reciproc al popoarelor român și si
rian.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte to
varășii Virgil Trofin, viceprim-mi
nistru al guvernului. Trandafir Co- 
cârlă,. ministrul energiei electrice,

Alexandru Necula, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini.

A fost prezent Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene la București.

★
In aceeași zi, tovarășul Cornel Bur

tică, viceprim-ministru, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit pe 
ministrul sirian.

Au fost discutate probleme referi
toare la extinderea schimburilor co
merciale, a colaborării economice in 
sectoare de interes comun.

★
Tot simbătă. oaspetele a fost primit 

de tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
ministru al guvernului.

Au fost abordate probleme privind 
adîncirea și diversificarea cooperării 
în domeniul energetic.

La întrevederi a luat parte amba
sadorul sirian în tara noastră.

Plecarea trimisului președintelui S.U.A.
Simbătă la amiază a părăsit 

Capitala Michael Blumenthal, minis
trul finanțelor al S.U.A., trimis al 
președintelui Statelor Unite ale Ame
rică, Jimmy Carter, care a făcut 
o vizită in țara noastră, la invitația 
guvernului român.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Alexandru Mărgăritescu, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Vasile 
Voloșeniuc, președintele Consiliului 
de Administrație al Băncii Române 
de Comerț Exterior, Gheorghe Picoș, 
adjunct al ministrului finanțelor.

Au fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

★
înainte de a părăsi Capitala, mi

nistrul american de finanțe a ținut, 
la aeroportul Otopeni, o conferință 
de presă. în cadrul căreia a făcut o 
declarație și a răspuns întrebărilor 
ziariștilor români și străini.

El a precizat că scopul vizitei în
treprinse în România a fost conti
nuarea și adîncirea contactelor 
bilaterale, a dialogului — tot mai 
frecvent și fructuos in ultimul timp 
— dintre S.U.A. și România. îh acest 
context, oaspetele a dat o înaltă 
apreciere conținutului întrevederii 
avute cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. evidențiind contribuția sa 
activă la promovarea procesului de 
destindere internațională, a păcii, a 
spiritului de colaborare între națiuni, 
a dezarmării.

Răspunzînd la o Întrebare privi
toare la perspectivele relațiilor 
româno-americane, Michael Blu
menthal a apreciat că raporturile eco
nomice dintre S.U.A. șl România sint 
în continuă dezvoltare. înregistrin- 
du-se în ultima perioadă o creștere 
substanțială a volumului schimburi
lor comerciale pe o bază echilibrată. 
Am avut ca obiectiv principal- al vi
zitei — a spus el — ceea ce pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a afir
mat cu multe prilejuri, și ahume, 
intensificarea colaborării economice 
și atingerea nivelului de 1 miliard 
dolari a comerțului dintre cele două 
țări, pină în 1980. în continuare, el a 
enumerat diferite forme de coope
rare reciproc avantajoasă, inclusiv in 
domeniul producției, al transferului

de tehnologii, precum și în sfera 
vieții culturale.

în altă ordine de idei, ministrul 
american s-a referit la unele proble
me legate de înfăptuirea unor mă
suri de dezarmare, de limitare a 
înarmărilor, de reducere a bugetelor 
militare, pentru ca toate țările să fo
losească resursele economice astfel 
eliberate în scopul progresului lor 
multilateral.

în continuare, ministrul american 
a răspuns unor întrebări legate de 
necesitatea soluționării problemelor 
subdezvoltării, energiei și dificultăți
lor monetare. în acest context, el s-a 
referit la unele măsuri practice în
treprinse pe plan internațional în 
vederea reducerii barierelor comer
ciale, instituirii unui sistem prefe
rențial pentru țările in curs de dez
voltare, transferului de tehnologii și 
resurse financiare către aceste țări, 
menținerii stabilității preturilor ma
teriilor prime.

Părăsesc România — a declarat 
oaspetele american — foarte recu
noscător pentru ospitalitatea ce mi-a 
fost acordată și satisfăcut că excelen
tele relații bilaterale inițiate de pre
ședinții Carter și Cbausescu sint 
continuate și intensificate si prin vi
zita mea în țara dumneavoastră.

Cronica zilei
Simbătă, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externei ă primit 
pe Bradford Morse, director general 
al Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare — P.N.U.D.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri cu prjvire la acti
vitatea P.N.U.D. în sprijinul țărilor 
în curs de dezvoltare și rolul său in 
eforturile întreprinse îp cadrul siste
mului O.N.U. pentru făurirea unei 
noi ordini economice internaționale. 
De asemenea, s-a făcut o trecere în 
revistă a stadiului înfăptuirii proiec
telor de cooperare dintre România și 
P.N.U.D. și s-au examinat posibilită
țile de dezvoltare și diversificare a 
acestei colaborări.

Ministrul afacerilor externe a ofe
rit un dejun în onoarea oaspetelui.

La primire și la dejun au participat 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și Roger 
Polgar, reprezentantul P.N.U.D. in 
România.

★
La invitația Camerei de comerț și 

industrie. în perioada 4—9 decembrie, 
o delegație a Camerei de comerț și 
industrie din Londra, condusă de 
Sir Peter Tennant, președintele Ca
merei. a făcut o vizită în tara noas
tră. Membrii delegației, reprezentanți 
ai unor importante firme industriale 
și Comerciale britanice, au avut în
trevederi la ministere economice., la 
alte instituții centrale și întreprin
deri de comerț exterior.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 decembrie. în țară : vremea 
va continua să se încălzească la 
începutul intervalului, apoi se va răci 
ușor. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat cu intensificări 
în zona de munte, predominînd din 
sectorul vestic. Temoeraturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 15 și minus 
5 grade, local mai coborîțe, iar cele 
maxime între minus 5 și plus 3 grade. 
Pe alocuri, în primele zile, condiții fa
vorabile producerii poleiului. • Ceață 
locală. în București : vreme în incăl- 
zire ușoară, in prima parte a interva
lului, apoi se va răci ușor. Cerul va 
fi temporar noros. Precipitații slabe 
sub formă de ninsoare și laooviță. 
Condiții favorabile producerii poleiului, 
mai ales in primele zile. Vint slab.

Știință, pace, progres
(Urmare din pag. I)
nesfirșitului șir de generații ce au 
înnobilat lumea cu pecetea umanu
lui. își reclamă, prin vocea răspicată 
a președintelui României, dreptul la 
perpetuarea prin vreme a mesajului 
lor de inalt umanism. De aceea s-a 
întipărit cu atîta pregnanță în Con
știința tuturor acea luminoasă afir
mare a încrederii in capacitatea oa
menilor, a popoarelor de pretutin
deni de a-și impune voința de ne
zdruncinat, pe care a exprimat-o cu 
strălucită. clarviziune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „ÎN DEFINI
TIV, POPOARELE REPREZINTĂ O 
FORJA URIAȘA. NICI UN OM DE 
STAT NU AR PUTEA FABRICA 
ARMA ATOMICA ȘI NICI CHIAR 
UN TUN FARA OAMENI DE 
ȘTIINȚA, FARA MUNCITORI, FARA 
INGINERI ! DECI, STA ÎN PU
TEREA MUNCITORILOR. A INGI
NERILOR, A OAMENILOR DE 
ȘTIINȚA CA, SPUNÎNDU-ȘI TOT

MAI HOTARÎT CUVÎNTUL, SA 
facA sa înceteze cursa în
armărilor. SA SE SALVEZE CI
VILIZAȚIA, SA SE SALVEZE 
PACEA !“

Participînd cu Intensitatea unui 
înălțător sentiment colectiv>de mîn- 
drie patriotică la evenimentul în- 
mînării Medaliei de aur „Norbert 
Wiener" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întregul nostru popor își 
reafirmă și cu acest prilej voința sa 
nestrămutată de a depune eforturi 
tot mai susținute pentru a asigura 
propășirea continuă a patriei sale pe 
luminoasa cale trasată de mărețul 
Program al partidului, de a întări 
continuu rolul șțiinței și culturii în 
viața noastră socială, de a contribui 
la tot mai viguroasa afirmare pe 
arena internațională a rolului Româ
niei socialiste ca factor al păcii, co
laborării și progresului în întreaga 
lume.

Victor B1RLADEANU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar 
român, doresc să adresez, în numele partidului și guvernului, al poporului 
zambian și al meu personal, sincerele noastre felicitări Excelenței Voastre, 
guvernului și poporului, român.

Acest fericit eveniment amintește fiecărui cetățean al marii dumnea
voastră țări despre zilele grele ale luptei purtate de forțele sociale și politice 
din acea vreme pentru unitatea națională și independența patriei dumnea
voastră. înfăptuirea unității poporului român a deschis calea dezvoltării țării 
dumneavoastră, pe care poporul zambian o urmărește cu mare interes.

Fie ca relațiile cordiale care există în toate domeniile de cooperare între 
Cele două țări ale noastre să continue să se dezvolte pe mai departe pentru 
bunăstarea popoarelor noastre.

Rog Excelența Voastră și poporul român să accepte urările noastre cele 
mai bune de un viitor plin de succese.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

A REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

FYppjpntpi Snle
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA

General de corp de armată, 
Președintele Republicii Volta Superioară

La aniversarea a două decenii de dezvoltare independentă a Republicii 
Volta Superioară, vă adresez calde felicitări, împreună eu urări de sănătate și 
fericire, de progres și prosperitate poporului dumneavoastră.

Nutresc convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre țările 
noastre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor român și voltez, 
aJ păcii și înțelegerii în lume, pentru edificarea unei noi ordini economice 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 60-a aniversare a formării statului național unitar român ne 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului guineez, al parti
dului și statului său, precum și in numele nostru personal, cele mai vii 
felicitări. Această unire a dinamizat energia maselor populare românești, 
care, sub conducerea Partidului Comunist Român, au creat cadrul ideal pentru 
dezvoltarea economiei naționale, pentru promovarea științei și culturii.

Aceste schimbări calitative au permis României să ofere în zilele noastre 
imaginea unei țări în plină și -impetuoasă dezvoltare.

Vă rugăm să binevoiți a primi, Excelență și drag prieten, asigurarea 
sentimentelor noastre de cea mai înaltă considerație și de profundă prietenie.

AHMED SEKOU TOURE
Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

F yppIph fpi SJi 1p
Domnul JOSEPH ISSOUFOU CONOMBO

Primul ministru al Republicii Volta Superioară
Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră imi oferă prilejul să 

vă transmit sincere felicitări, împreună cu urări de succes, de progres și 
prosperitate poporului voltez prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră,
Este o mare plăcere pentru mine a vă adresa felicitări dumneavoastră, 

guvernului și poporului României cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a for
mării statului național unitar român. Efortul pe care poporul României l-a 
făcut în realizarea statului unitar constituie un exemplu valoros, în special 
pentru țările din lumea a treia.

Aș dori, de asemenea, să vă exprim înalta prețuire pe care personal șl 
guvernul meu o acordăm contribuției dumneavoastră la pacea și securitatea 
internațională, precum și poziției României privind independența națională.

Cu sinceritate.

*
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Socialiste 
România, i-au mai fost adresate me
saje și telegrame, în care sint expri
mate vii și călduroase felicitări, 
urări de progres, prosperitate, de 
permanente succese poporului nos
tru cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de la formarea statului na
țional unitar român, act de o im
portanță primordială în istoria țării. 
Asemenea mesaje și telegrame au tri
mis Fathi Nagi, secretar general al 
Federației Generale a Sindicatelor 
Muncitorilor Iordanieni. Leon-Eli

SERETSE M. KHAMA
Președintele Republicii Botswana

★
Troclet, președinte. și Jean Taillard, 
secretar general, ai Asociației cultu
rale Belgia-România, prof. dr. Iosif 
Constantin Drăgan, președintele Fun
dației europene „Drăgan", Ecaterina 
Locussol, proprietară a firmei „La 
Maison. Roumanie", M. M. Sharma 
din India, Baroneasa Elles din Marea 
Britanie, Danila Luca, Cornelia Ma- 
nukian, Ion Dan, Gabriel Sava, A. 
Bensky, Mitre Urlea, Vasile Alimăș- 
teanu, Fernanda Fasel, Maria Geor
gescu, cetățeni de origine română din 
Argentina.

Poporul Voltei Superioare ani
versează la 11 decembrie îm
plinirea a 20 de ani de la 
proclamarea republicii. Perioada 
care a trecut de la acest im
portant eveniment din viața ță
rii a fost marcată de eforturi susți
nute pentru lichidarea grelei moș
teniri a trecutului colonial si valo
rificarea în folosul propriu a resur
selor naționale. în august 1960. 
Volta Superioară a făcut un pas 
înainte pe calea înfăptuirii aspira
țiilor ei de libertate, cucerindu-și 
independența națională, iar în 1966 
la cirma țării a venit guvernul 
condus de generalul Sangoule 
Lamizana. care a tnițiat un amplu 
program de transformări economice 
și sociale. în proiectele sale de 
viitor, Volta Superioară își pune 
mart speranțe in dezvoltarea indus
triei miniere, în special în valori
ficarea imenselor zăcăminte de

mangan de Ia Tambo. Anul trecut 
a inceput construirea unei linii fe
rate, care va lega zona minieră cu 
orașul Ouagadougou, capitala tării. 
O mare atenție sg acordă, de ase
menea, modernizării agriculturii.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu statele care au pășit pe 
calea dezvoltării independente. 
România întreține relații de priete
nie și colaborare cu Volta Superi
oară. O contribuție de cea mai mare 
însemnătate la adîncirea și amplifi
carea raporturilor româno-volteze 
au adus-o întîlnirile și convorbirile 
de la București dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Sangoule 
Lamizana. Acordurile și înțelege
rile convenite creează largi posibi
lități pentru extinderea pe mai de
parte a cooperării româno-volteze. 
în interesul ambelor popoare, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

Concurs profesional

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
româno-pakistaneze de cooperare economică, științifică 

si tehnică

Sîmbătă s-a încheiat faza republi
cană a concursului profesional pentru 
titlul de „Cel mai bun crescător de 
animale", desfășurat timp de două 
zile la Craiova. Competiția a fost or
ganizată de Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunea Sindicatelor din agricultură, 
industria alimentară si ape. La con
curs au luat parte in etapele de masă 
toți lucrătorii din sectorul zootehnic 
al cooperativelor agricole de produc
ție și întreprinderilor agricole de stat, 
iar la faza republicană, primii clasați 
la nivelul județelor.

La încheierea- întrecerii, cei mai 
buni crescători de animale si Cîști-

gători ai fazei republicane au fost 
desemnați Ion Tobolcea. de la coope
rativa agricolă de producție Gheră- 
seni. județul Buzău. Cornel Dunavă- 
tu. de la Asociația economică inter- 
cooperatistă Castelu. județul Constan
ta. Stefan Vasile. de la Asociația eco
nomică intercooperatistă Udați, jude
țul Buzău, si Mariana Avrigeanu. de 
la Asociația economică intercoopera
tistă Manasia. județul Ilfov.

După cum apreciază specialiștii, 
actuala ediție a concursului a consti
tuit un bun mijloc de ridicare a pre
gătirii profesionale a lucrătorilor din 
zootehnie din întreaga tară, prile
juind un larg si util schimb de expe
riență intre aceștia.

(Agerpres)Simbătă s-a încheiat la București 
cea de-a V-a sesiune a Comisiei 
mixte româno-pakistaneze de coope
rare economică, științifică și tehnică.

Cu acest prilej, a avut loc sem
narea Protocolului sesiunii. care 
prevede o serie de acțiuni și măsuri 
concrete in vederea intensificării 
cooperării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Pa
kistan in diferite domenii de interes 
comun, cum sint construcțiile de ma
șini. industria chimică, agricultura, 
precum și creșterea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri.

Documentul a fost semnat de 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice, și Ghulam Ishaq Khan, 
ministrul pakistanez al finanțelor și 
planificării.

La semnare au fost prezenti Con
stantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, ambasadorul României la 
Islamabad, Lucian Petrescu, și am
basadorul Pakistanului la București. 
S. A. Moid.

(Agerpres)
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AL MILIȚIEI, DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Atenție la ceață și polei!

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ULTIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA „A" LA FOTBAL
Astăzi au loc ultimele meciuri 

ale turului campionatului diviziei A 
de fotbal : Iată programul jocurilor : 
C.S. Tirgoviște — F.C. Baia Mare ; 
Gloria Buzău — F.C. Bihor ; F.C. 
Argeș Pitești — Dinamo ; S.C. Bacău
— A.S.A. Tg. Mureș ; Politehnica Iași
— U.T. Arad ; Politehnica Timișoara
— Corvinul Hunedoara ; Sportul 
studențesc — Olimpia (meciul va 
avea loc de la ora 11,90 pe stadionul 
Republicii) ; Chimia Rm. Vilcea — 
Universitatea Craiova.

Stațiile noastre de radio vor trans

mite pe programul 1, în cadrul emi
siunii „Sport și muzică", cu începere 
din jurul orei 13,30, avancronici și 
aspecte de la toate jocurile care au 
loc în țară.

, *
In cadrul etapei a 17-a a campio

natului Diviziei A la fotbal, pe Sta
dionul Steaua din Capitală formația 
Steaua București a învins, simbătă. 
echipa Jiul Petroșani cu scorul de 
4—1 (1—0). Golurile au fost marcate 
de Marcel Răducanu (min. 29 și 49). 
Iordănescu (min. 70), Adrian Ionescu 
(min. 82), respectiv Toma (min. 89).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Sao Paulo (Brazilia) au

început întrecerile Cupei Mondiale la 
gimnastică. In concursul masculin, la 
inele, pe primul loc s-au clasat Iuniki 
Shimidzu (Japonia) și Aleksandr 
Ditiatin (U.R.S.S.) — cu 9,70 puncte, 
urmați de Dan Grecu (România), 
Eduard Azarian (U.R.S.S.) — 9,65
puncte fiecare. La sol, cele mai bune 
rezultate le-au înregistrat Thomas 
(S.U.A.) și Bruckner (R.F.G.) — 9,80 
puncte, iar la cal cu minere — Z. 
Magyar (Ungaria) — 9,80 puncte. în 
concursul feminin, Maria Filatova 
(U.R.S.S.) s-a situat pe primul loc la 
sărituri — 9,80 și la paralele — 9,80.
• Aseară în Capitală, în cadrul 

competiției feminine de volei „Cupa 
campionilor europeni", echipa Dina
mo București a învins cu scorul de 
3—0 (7, 4, 5) formația olandeză Van 
Houten. Returul va avea loc la 16 de
cembrie. in orașul Heerlen.
• Ieri la Iași, intr-un meci con- 

tind pentru „Cupa cupelor" la volei

feminin, echipa Penicilina Iasi a în
trecut cu scorul de 3—0 (1, 2. 3) for
mația Student Uppsala, din Suedia.

• în cadrul turneului internațional 
de tenis de la Frankfurt pe Main, 
Hie Năstase l-a învins cu 7—5. 6—3, 
pe americanul Marty Riessen. Vitas 
Gerulaitis (S.U.A.) a cîștigat cu 7—5, 
7—6 in fața polonezului Wojtek Fi- 
bak. iar spaniolul Jose Higueras i-a 
întrecut cu 6—2, 6—4 pe Juergen 
Fassbender (R.F. Germania).
• La Palm Springs a început 

finala tradiționalei competiții inter
naționale de tenis pe echipe „Cupa 
Davis" — ediția 1977—1978, pe care 
și-o dispută formațiile S.U.A. și 
Angliei. După prima zi de întreceri, 
scorul este egal: 1—1. John McEnroe 
l-a învins cu 6—1, 6—2, 6—2 pe John 
Lloyd, iar Buster Mottram l-a în
trecut CU 4—6, 2—6, 10—8, 6—4, 6—3 
pe Brian Gottfried, la capătul unei 
partide care a durat patru ore și 
jumătate.

în ultimele zile. în multe zone ale 
tării a căzut zăpadă, timpul s-a 
răcit, iar pe alocuri, in primele ore 
ale dimineții și la lăsarea serii, se 
semnalează ceață și polei. Adăugind 
la aceasta și durata tot mai redusă a 
zilei, este lesne de înțeles contextul 
in care se desfășoară traficul rutier 
și de care trebuie să țină seama con
ducătorii de vehicule.

Principalul pericol rămîne excesul 
de viteză. Sau, mai bine zis, necore- 
larea ei în limitele mersului în sigu
ranță, ținirtd seama de particularită
țile concrete de deplasare. Pe șoseaua 
Brașov-Cristian, șoferul Florea Ursu 
nu a redus viteza pe o porțiune aco
perită cu polei. A derapat și s-a răs
turnat cu autocamionul nr. 21-BV- 
1838. Două pasagere au fost grav ră
nite. în aceeași zi și din aceeași 
cauză, în județul Covasna, șoferul de 
pe autocamionul 21-Cv-105 cu care 
transporta 27 de persoane a derapat, 
accidențind doi pasageri. Numai dato
rită unor împrejurări fericite, ambele 
accidente nu s-au soldat cu urmări și 
mai grave, ceea ce însă nu diminuea
ză cu nimic superficialitatea șoferilor 
in cauză care au ignorat pericolul 
alunecării autovehiculelor pe polei, 
neluind măsuri de prevenire.

Conducătorii auto trebuie să aibă 
în vedere că în condițiile atmosferice 
actuale este imposibil să nu întilneas- 
că și porțiuni de drum acoperite 
cu polei, adevărate capcane pen
tru cei care nu le sesizează și, mai 
ales, dacă efectuează viraje ori frî- 
nări bruște. Aderența este, de aseme
nea. condiționată și de starea de u- 
zură a pneurilor, cele mai roase trans
forming mașina intr-o sanie a cărei 
direcție de mers scapă de sub con
trol.

Nu mai puțină prudență solicită 
conducătorilor de vehicule deplasarea 
pe timp de ceață. Și în acest caz se 
impune. înainte de toate, reducerea 
vitezei. în județul Gorj. de pildă, 
Paul Băsășteanu, circulind cu auto
turismul l-OT-6627 pe ceață densă, 
fără să-și coreleze viteza la împreju
rările respective, a accidentat trei 
pietoni.

Șoferii care circulă pe sectoare de

drum afectate de ceață au datoria, de 
asemenea, să evite depășirile, dacă 
nu sint absolut necesare, iar în ca
drul cînd se impune efectuarea aces
tei manevre, să se asigure temeinic 
și să o realizeze cu maximă pruden
ță. Nerespectarea acestor cerințe a 
generat nu de mult, in județul Ialo
mița, un accident de circulație soldat 
cu trei morți. Tot in cazul depășirii 
pe timp de ceată este necesară aprin
derea luminii . de întîlnire a farurilor. 
Este obligatorie scoaterea de pe șosea 
a autovehiculelor staționate și sem
nalizarea lot. sporirea atenției pentru 
observarea oportună a bicicliștilor, 
căruțelor sau pietonilor. Conducătorii 
auto vor evita in asemenea împreju
rări orice discuție cu pasagerii ori 
alte preocupări de natură să le sus
tragă atenția (minuirea radioului, ser
vitul mesei, aprinderea țigării etc).

Se recomandă începătorilor din rîn- 
dul automobiliștilor amatori și moto- 
cicliștilor să nu plece Ia drum în zi
lele cu condiții meteorologice nefavo
rabile.

Acces interzis alcoolului 
la volan

Statisticile consemnează un număr 
ridicat de accidente de circulație 
produse de persoane aflate sub in
fluenta alcoolului (șoferi, bicicliști, 
căruțași, pietoni). în județul Dîm
bovița. de pildă. în decurs de o 
lună, au fost depistați 115 șoferi care 
conduceau sub influența alcoolului. 
Pericolul alcoolului — indiferent de 
cantitate — în organismul șoferului 
duce la diminuarea considerabilă a 
reflexelor, reacției de decizie, capa
cității de apreciere a distanțelor și 
de conducere a autovehiculelor, la 
care se adaugă ivirea unei încrederi 
excesive in posibilitățile de pilotare 
și, implicit, ignorarea primejdiilor. 
Ion Tistere, de exemplu, de profesie 
ospătar, .după ce a consumat băuturi 
alcoolice, a plecat noaptea Ia drum 
cu autoturismul său, l-GJ-3024, îm
prejurare în care s-a izbit de un auto
buz staționat pe partea dreaptă, pier- 
zîndu-și viața. De remarcat că auto
mobilistul avea permisul de condu
cere suspendat tot din cauza pilotării 
mașinii in timp ce se afla sub in
fluența alcoolului !

• IN LOCUL CHEL
TUIELILOR MILITARE... 
Eradicarea helmintiazei cronice 
in țările Africii de vest consti
tuie obiectul reuniunii de la 
Lome, capitala Republicii Togo, 
a miniștrilor sănătății din țările 
din zonă, precum și a reprezen
tanților din partea Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.). 
Potrivit statisticilor O.M.S., a- 
proximativ 20 de milioane de 
locuitori ai planetei sint afectați 
de această gravă boală, care 
duce la orbire. Numai in regiu
nile de savană din vestul Africii 
au fost înregistrați 600 000 de 
bolnavi. Specialiștii consideră 
că pentru eradicarea definitivă 
a acestei boli in Africa se impu
ne distrugerea purtătorilor ma
ladiei — o specie de muscă — ca 
metodă recomandîndu-se im- 
prăștierea de substanțe chimice 

în zonele de-a lungul rîurilor. 
Un nou domeniu, așadar, spre 
care s-ar putea îndrepta o parte 
din uriașele mijloace irosite azi 
pe cursa înarmărilor.

• CÎT „TRĂIEȘTE" 
UN MEDICAMENT ? Pre- 
paratele farmaceutice existente 
astăzi sînt în mare parte de 
dată recentă. S-a putut, astfel, 
calcula că 70 la sută din chel
tuielile afectate medicamentelor 
revin unor preparate apărute in 
ultimii 10 anț și că virsta medie 
a medicamentelor este de 13,2 
ani. Trebuie specificat insă că 
toate aceste date au fost calcu
late in funcție de momentul 
omologării și lansării pe piață 
a unui nou produs și nu de 
acela al descoperirii, de fapt, a 
substanței active. Refăcînd cal
culele prin luarea în conside
rare a acestui din urmă ele

ment. se ajunge la o „speranță 
de viață" a medicamentelor 
mult mai mare — de 63 de ani. 
Global, medicamentele consu
mate azi conțin substanțe active 
descoperite in procent de 50 la 
sută anterior anului 1925 și doar 
6 la sută conțin substanțe des
coperite în cursul ultimilor 10 
ani.

• PARCURI Șl RE
ZERVAȚII NATURALE. 
Aproximativ 600 de regiuni 
ale Poloniei se bucură de 
statutul privilegiat de rezer
vație naturală. Cele mai mari 
dintre ele sînt parcuri naționale 
— în număr de 13 și totalizînd 
1 200 kmp. Indiferent dacă este 
vorbă de lacurile - limpezi in 

-care scăldatul și canotajul sint 
interzise, de stejari multisecu
lari. de orhidee rare sau de

vulturi de mare — grija pen
tru conservarea frumuseților 
naturii, a florei și faunei este o 
preocupare de prim ordin. Cel 
mal mare dintre parcurile na
ționale este parcul Kampinoski 
din apropierea Varșoviei, cu o 
suprafață de 222 kmp. Urmează 
parcul național Tatra, care in
clude celebrul lac montan 
Morskie Oko. Ce! mai vechi este 
parcul național Bialowieza, creat 
in 1921.

• „REÎNCARNARE" 
LA COMANDĂ... Ziaru] 
„Die Welt" relatează despre me
toda unui foarte la modă „psi
holog" din Miinchen. care tra
tează nevrozele clienților săi pe 

cit de ciudat. Pe atît de lucrativ. 
Metoda, expusă de altfel și la... 
televiziune, constă în „expedie
rea" prin hipnoză a clienților eu 
multe secole în urmă, prin „tu
nelul timpului", și „reincarna
rea" lor. după preferințe în ani
male. plante sau minerale. „Psi
hologul" mai practică pe larg și 
consultațiile astroiogice. Cre
dulii care dau buzna la acest 
farsor. în speranța că astfel vor 
scăpa de stress-urile societății 
de consum, trebuie să fie dis
puși să lase in buzunarele aces
tuia sume frumușele : o „rein
carnare". realizabilă in decurs 
de doi ani. costă 500 de mărci, 
un horoscop — 250 de mărci, o 
oră de consultații astroiogice — 
100 de mărci.

• SERUL MIRACU
LOS. în confruntarea dintre 
un șobolan și un șarpe cu clo
poței. in mod normal, rozătoarea 
nu are nici o șansă de supra
viețuire. Nu însă și în cazul șo
bolanului de Texas care, datori
tă imunității la veninul șarpe
lui. nu se teme de acesta, ba 
mai mult. îl și răpune. Chiar și 
doze duble de venin, fată de cit 
posedă un șarpe, au provocat 
șobolanului. în cursul unor ex
periențe de laborator, doar ne
însemnate hemoragii. Această 
caracteristică a șobolanului te; 
xan a trezit interesul oamenilor 
de știință : în cazul izolării 
substanței miraculoase, capabile 
să neutralizeze toxinele și enzi- 
mele conținute in veninul de 
șarpe, s-ar putea pune la punct 
cel mai eficient ser antiveninos.

• CLĂDIRI „TER
MOS". O soluție ingenioasă 
de termoizolare a imobilelor 
gata construite a fost propusă 
de o firmă elvețiană. Ea constă 
in „îmbrăcarea" clădirii intr-un 
strat compus din fibre de sticlă 
și o masă adezivă pe bază de 
mortar. întărită cu armătură 
metalică. Efectul astfel obținut 
este similar celui al sticlelor 
termos. Principalul avantaj 
constă în reducerea substanțială 
a cantității de energie necesară 
încălzirii, astfel incit investițiile 
reprezentate de acest perete 
dublu pot fi amortizate în decurs 
de 3—4 ani prin economiile 
realizate la încălzire.

• IARNĂ ASPRĂ, or
nitologii iugoslavi afirmă că 
iarna aceasta va fi lungă și fri
guroasă. Părerea lor se bazează 

pe faptul că un mare număr de 
păsări migratoare au poposit 
mai devreme decit in alți ani pe 
malul lacului Palici, în drumul 
lor din nordul Europei spre ți
nuturile calde.

• MUZEUL BERII. D1? 
un mare succes de public se 
bucură muzeul berii din Plzen 
— localitate cehoslovacă renu
mită pentru berea produsă aici 
de secole. Din 1972. 'anul 
inaugurării lui. și pină astăzi, 
muzeul a fost vizitat de 150 000 
persoane. Pot fi văzute, aici, 
instalații complete de fabricare 
a berii, care erau folosite în 
urmă cu sute de ani. țin atelier 
de dogărie. o colecție de halbe, 
sticle de bere, precum si inelul 
de fier pe care era obligat să-l 
poarte, ca semn al oprobriului 
public, orice producător de bere 
care „falsifica" băutura.
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„Popoarele unicii creatori
ai propriei lor istorii

Amplu articol al ziarului mexican „El Nacional” despre 
concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind 

edificarea unei noi ordini internaționale
CIUDAD DE MEXICO 9 (Agerpres). — Ziarul 

Mexic a publicat recent un amplu articol intitulat , 
dini economice internaționale 
Ceaușescu".

„Printre contribuțiile cele mai 
mari ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea gindirii so- 
cial-politice contemporane, scrie „El 
Nacional", un loc central îl ocupă 
fundamentarea și elaborarea unei 
concepții în legătură cu necesitatea 
obiectivă și căile practice pentru edi
ficarea noii ordini economice și po
litice internaționale".

„Particularitățile concepției româ
nești — continuă ziarul — derivă din 
analizele științifice efectuate de 
președintele Ceaușescu asupra unei 
serii de fenomene, cum sînt caracte
risticile fundamentale ale lumii con
temporane cu contradicțiile și tendin
țele acesteia ; creșterea rolului țări
lor mici și mijlocii, a celor in curs 
de dezvoltare în viata internațională: 
modalitățile pentru depășirea princi
palelor greutăți ale economiei mon
diale : corelația între 
și externi etc.

Potrivit concepției ____
Ceaușescu, popoarele înseși, 
creatori ai prooriei istorii, constituie 
motorul edificării noii ordini eco
nomice și politice internaționale. In

„El Nacional" din 
„Edificarea noii or- 

in concepția președintelui Nicolae

factorii interni
președintelui 

unicii

centrul acestui proces se situează in 
mod logic afirmarea dreptului inalie
nabil al tuturor națiunilor de 
determina in mod liber destinele, 
form propriei lor voințe, și de a 
strui o lume a progresului, in 
colaborarea egală să faciliteze 
cărei țări accesul nestingherit la cu
ceririle revoluției tehnico-știintifice 
mondiale, la civilizația contem
porană'*.

După ce prezintă inițiativele Româ
niei cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice și la democra
tizarea relațiilor internaționale, zia
rul „El Nacional" conchide :

„Capacitatea de a descifra și de a 
defini cu o nuternică forță de antici
pație direcțiile de bază ale evoluțiilor 
sociale contemporane, înaltul spirit 
de echitate și realism politic care se 
desprind din propunerile și măsurile 
concrete izvorîte din concepția pre
ședintelui Ceaușescu privind noua 
ordine economică internațională ex
plică ampla audientă de care se 
bucură această gindire în lume, con
tribuția sa la creșterea prestigiului 
international al României socialiste".

a-și 
con- 
con- 
care 
fie-

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-CHINEZE t ședința comitetului
PEKIN 9 (Agerpres). — Simbătă 

au început la Pekin convorbirile din
tre tovarășul Papi Niculescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele părții române 
în Comisia guvernamentală româno- 
chineză de colaborare economică si 
tehnică, si tovarășa Cen Mu-hua, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, președintele 
părții chineze în comisie. în cadrul 
convorbirilor se examinează măsurile 
adoptate pentru traducerea în viată 
a înțelegerilor intervenite cu prilejul

întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Hua Kuo-fen ce au avut 
loc în cursul lunilor mai si august 
ale acestui an cu privire la dezvol
tarea colaborării economice si teh- 
nico-stiintifice dintre România și 
R. P. Chineză.

Totodată, tovarășul Paul Niculescu 
a avut o intilnire cu Cean Cin-fu. 
ministrul finanțelor. Au fost aborda
te Probleme ale dezvoltării relațiilor 
economice si financiare
chineze. întîlnirile, la care a parti
cipat ambasadorul României la Pekin. 
Florea Dumitrescu, s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de colaborare tovă
rășească.

C. A. E. R
pentru colaborare 

in domeniul activității 
de planificare

Congresul Uniunii Socialiste a Forțelor 
Populare din Maroc

Mesajul de salut al Partidului Comunist Român

româno-

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la făurirea statului 

național unitar român
In numeroase țări ale lumii au 

continuat manifestările consacrate 
împlinirii a 60 de ani de la făurirea 
statului național unitar român.

La Lectoratul de limbă și literatură 
română al Universității din BEL
GRAD a fost organizată o seară cul
turală in cadrul căreia s-a prezentat 
expunerea „Cărturarii români și 
idealul făuririi unui stat unitar". 
Studenții au recitat, în limbile româ
nă și sirbo-croată, poezii patriotice 
inspirate din trecutul glorios de luptă 
al poporului român pentru afirmarea

și apărarea ființei naționale, a idea
lurilor de libertate și progres pe pă- 
mintul strămoșesc.

In R. P. POLONA, la Lectoratul de 
limbă și civilizație românească de la 
Universitatea „ Maria Sklodowska- 
Curie", din Lublin, a avut loc o sea
ră de poezie românească. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
dr. docent Natalia Cantemir.

în ALGERIA, primăria orașului 
Oran a organizat o adunare festivă 
consacrată evenimentului, la care au 
luat cuvîntul Biki Abdelkader, pre
ședintele Adunării Populare, primar 
al orașului Oran, și Ioan Lăzărescu, 
ambasadorul României la Alger.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Recent 
avut loc la Moscova ședința a 18-a 

_ Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul activității de pla
nificare.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ilie Verdet. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. reprezentantul Republicii 
Socialiste România în comitet.

La ședință au fost examinate pro
bleme legate de înfăptuirea uncr 
acțiuni concrete incluse în programe
le speciale de colaborare pe termen 
lung, de pregătirea convenției multi
laterale internaționale de specializare 
si cooperare in producție si livrări 
reciproce de utilaie pentru centrale 
nuclearo-electrice pe perioada 1981— 
1990. de realizarea Convenției gene
rale privind colaborarea in crearea 
unor capacități pentru fabricarea 
produselor cu conținut de nichel și 
cobalt in Republica Cuba.

Tn conformitate cu hotărârile șe
dinței a XXXII-a a Sesiunii C.A.E.R. 
de Ia București. Comitetul C.A.E.R. 
a adoptat măsuri pentru perfectio
narea în continuare a activității sale, 
a direcțiilor prioritare ale acesteia în 
următorii ani si â adoptat planul de 
lucru pe anii 1979—1980.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul activității 
de planificare s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, prietenească.

a 
a

agențiile de presă transmit:
Protocol comercial româ- 

no-polonez. simbătă> la Varșovia, 
s-a semnat protocolul privind schim
burile directe de bunuri de larg con
sum pe 1979 între Ministerul Comer
țului Interior din România și minis
terul polonez de resort Se prevede 
creșterea cu circa 30 la sută a acestor 
schimburi față de anul curent. Adam 
Kowalik, ministrul polonez al comer
țului interior și serviciilor către 
populație, l-a primit 
Bozdog, prim-adjunct 
comerțului interior al

Program de cooperare 
între România și Grecia. La 
Atena a fost semnat programul de 
cooperare în domeniile învătămîntu- 
lui. științei și culturii între Guvernul 
României și Guvernul Greciei pe anii 
1979—1980.

Complot în Ecuador. Au- 
toritățile ecuadoriene au anunțat 
descoperirea unui complot care viza 
asasinarea candidatului la președin
ție din partea alianței „Concentrarea 
Forțelor Populare", Jaime Roldos 
Aguilera, situat în frunte la primul 
tur de scrutin de la 16 iulie și avitid 
friari șanse de a obține victoria și in 
turul al doilea, programat pentru 8 
aprilie 1979. Complotiștii — opt ame
ricani și trei ecuadorieni — au fost 
arestați și urmează să fie deferiți 
justiției ecuadoriene.

Tntîlnire egipteano-vest* 
germană. Primu^ ministru al E- 
giptului, Mustafa Khalil, a conferit 
la Bonn cu Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar și ministru de externe 
al R.F. Germania, în legătură cu sta
diul actual al tratatului de pace in 
Orientul Mijlociu. Premierul Khalil 
a declarat că Egiptul nu va semna 
un tratat de pace separat cu Israelul, 
subliniind că acest acord trebuie să 
se înscrie în cadrul unei reglementări 
globale de pace.

pe Nicolae 
al ministrului 
României.

0 rezoluție a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. 
adoptată prin consens menționează 
că „libera deplasare a forțelor 
U.N.I.F.I.L. în întreg sudul Liba
nului ar contribui într-o mare mă
sură la restabilirea autorității gu
vernului libanez și la salvgardarea 
suveranității tării în interiorul fron
tierelor sale internaționale recunos
cute". Consiliul de Securitate cere. în 
consecință, tuturor celor care nu coo
perează pe deplin cu U.N.I.F.I.L.. șl 
in special Israelului, să înceteze ime
diat orice acțiune ce afectează acti
vitatea acestei forte in sudul Liba
nului.

Convorbiri polono-thailan- 
deZO. M*n'strul afacerilor externe 
al R.P. Polone. Emil Wojtaszek. a 
făcut o vizită oficială în Thailanda, 
în cursul convorbirilor polono—thai- 
landeze s-a constatat dezvoltarea cu 
succes a relațiilor bilaterale și exis
tența de posibilități reale pentru 
adîncirea lor.

Relațiile Turciei cu ță
rile vecine se dezvoltă po
zitiv, a declarat primul ministru al 
Turciei, Biilent Ecevit Referindu-se 
în special la relațiile cu Grecia, pre
mierul Ecevit a spus : „Raporturile 
noastre cu Grecia tind să se amelio
reze și există indicii încurajatoare 
pentru îmbunătățirea acestor ra
porturi".

Opoziție față de proiecte 
integraționiste. Fostul prim‘ 
ministru francez Michel Debre a de
clarat, la Paris, că va părăsi majo
ritatea guvernamentală în Adunarea 
Națională Franceză în cazul in care 
guvernul nu va oferi gaulliștilor su
ficiente garanții împotriva unei inte
grări mai puternice a Franței in 
C.E.E. în acest sens, Debre a cerut 
ca membrii C.E.E. să garanteze că 
Parlamentul (vest-) european ce va 
fi constituit în urma alegerilor direc
te se vă afla în sesiune numai două 
luni pe an și că ordinea lui de zi 
va fi stabilită în prealabil de Con
siliul Ministerial al C.E.E.

La ambasada țării noastre din 
BRUXELLES a avut loc o adunare 
festivă, in cadrul căreia ambasadorul 
român, Iulian Văcărel, a făcut o ex
punere despre semnificația zilei de 1 
Decembrie 1918. Cu acest prilej, cu
noscuta violonistă Lola Bobescu a 
oferit un concert omagial. La Univer
sitatea din Bruxelles, academicianul 
Emil Condurachi a ținut o conferință 
pe tema „Aniversarea a 60 de ani de 
la crearea statului național unitar 
român".

La Institutul de romanistică al 
Universității din AMSTERDAM, unde 
funcționează lectoratul de limbă și 
literatură română, s-a organizat o 
seară românească.

Cel mai important ziar NIGERIAN 
de limbă yoruba, „Osupa Yoruba", 
consacră o întreagă pagină eveni
mentului de la 1 Decembrie 1918 și 
semnificației sale in istoria poporu
lui român. Grupajul este domi
nat de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. Ziarul face o 
amplă prezentare a condițiilor isto
rice și social-politice în care s-a pro
dus actul istoric de la 1 decembrie 
1918, relevă tabloul de astăzi al 
României socialiste, marile realizări 
obținute de poporul român, puternic 
angajat pe calea construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Convenția Partidului 
Democrat din S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — La 
Memphis (Tennessee) s-au deschis 
lucrările convenției naționale a Parti
dului Democrat, de guvernămînt. din 
S.U.A. Delegații vor examina princi
palele probleme ale politicii interne 
si externe a Statelor Unite, precum 
și acțiunile partidului în vederea pre
gătirii alegerilor din 1980. în deschi
derea lucrărilor, a luat cuvintul pre
ședintele Jimmy Carter, care b-a re
ferit la principalele probleme eco
nomice si sociale ce stau în atenția 
actualei Administrații democrate. 
Oprirea inflației si punerea sub con
trol a șomajului constituie priorită
țile esențiale ale administrației demo
crate — a subliniat președintele. De 
asemenea, el a spus că guvernul se 
preocupă în continuare de reducerea 
efectivului funcționarilor guverna
mentali. îmbunătățirea legislației, 
reorganizarea guvernului si debiro- 
cratizarea aparatului de stat.

Actuala convenție a Partidului De
mocrat are loc la jumătatea manda
tului prezidențial de 4 ani detinut de 
Jimmy Carter.

RABAT 9 (Agerpres). — La Ca
sablanca s-au deschis lucrările celui 
de-al III-lea Congres al Uniunii So
cialiste a Forțelor Populare din Ma
roc. Iau parte 1 000 delegați din în
treaga țară.

Participă, de asemenea, delegații 
ale unor partide comuniste si mun
citorești. socialiste și social-demo- 
crate. ale unor mișcări de eliberare 
națională.

Raportii] politic la congres a fost 
prezentat de Abderrahim Bouabid, 
prim-secretar al U.S.F.P.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Vasile Mușat secretar al 
C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, a comuniștilor români, 
participanților la congres, conducerii 
și tuturor militanților U.S.F.P.. între
gului popor marocan prieten le-a fost 
adresat un cordial și prietenesc salut, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes.

Partidul comunist. întregul popor 
român — se spune în cuvîntul de sa
lut — urmăresc cu simpatie activi
tatea Uniunii Socialiste a Forțelor 
Populare, a tuturor forțelor patriotice 
și democratice din Maroc pentru o 
dezvoltare social-economică de sine 
stătătoare, pentru democrație, progres 
general, pentru consolidarea indepen
denței naționale.

Evidențiind cursul ascendent al ra
porturilor de prietenie și colaborare 
statornicite între popoarele si țările 
noastre, întemeiate pe egalitate, 
respect și încredere reciprocă, vor
bitorul a continuat : Poporul român 
a urmărit cu viu interes manifestă
rile călduroase cu care a fost primit, 
pe pămîntul marocan, președintele 
Nicolae Ceaușescu. cu ocazia celor 
două vizite făcute in frumoasa dum
neavoastră tară. întîlnirile și con
vorbirile la nivel înalt înțelegerile 
convenite de șefii statelor noastre 
s-au dovedit deosebit de fertile, con
stituind un puternic stimulent pentru 
intensificarea colaborării reciproc 
avantajoase pe plan economic, cul
tural, tehnico-știintific. spre binele și 
prosperitatea țărilor noastre.

Vorbitorul a informat apoi des
pre activitatea poporului român, 
sub conducerea partidului său comu
nist. pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României. Referindu-se in 
continuare la orientările fundamen
tale ale politicii externe a tării noas
tre. reprezentantul P.C.R. a relevat, 
intre altele, că România socialistă 
militează pentru întărirea si ampli
ficarea colaborării cu statele africane 
și arabe, ale căror eforturi pentru 
consolidarea independentei politice și 
economice, pentru depășirea marilor 
decalaje economice și sociale genera
te de subdezvoltarea moștenită din 
perioada dominației străine, pentru 
creșterea continuă a nivelului de via
ță, se bucură de o profundă înțele
gere, simpatie și sprijin din partea 
poporului nostru.

Partidul și statul nostru se pro
nunță ferm pentru lichidarea vesti
giilor anacronice ale colonialismului, 
a practicilor neocolonialiste. a politi
cii de discriminare rasială de pe 
continentul african și din alte regiuni 
ale lumii, sprijinind activ, pe plan 
politic, diplomatic, moral si mate
rial, lupta popoarelor din Zimbabwe 
și Namibia pentru eliberare națio
nală și socială, precum și lupta 
populației majoritare din Republica 
Siid-Africană împotriva rasismului și 
apartheidului.

România socialistă — a subliniat 
reprezentantul P.C.R, — acționează 
cu perseverentă pentru rezolvarea pe 
cale politică a conflictelor și stărilor 
de încordare existente în lume, pen
tru soluționarea diferendelor dintre 
state pe calea negocierilor. Țara 
noastră militează activ în vederea 
frînării tendinței de accentuare a 
conflictelor din Africa, pornind de la 
necesitatea soluționării politice, prin 
tratative, de către țările africane 
însele, a problemelor litigioase, fără 
nici un amestec din afară.

în acest ansamblu de preocupări 
— a conchis vorbitorul — Se înscriu 
și bunele relații ale partidului nostru 
cu Uniunea Socialistă a Forțelor 
Populare din Maroc, cu celelalte 
forțe politice populare și patriotice 
marocane, a căror dezvoltare slu
jește colaborării prietenești dintre 
poporul român și cel marocan.

Secretarul general al Partidului Progresului 

și Socialismului din Maroc l-a primit 

pe reprezentantul P.C.R.

Tn Adunarea Generală
a O.N.U.

Cereri r de instituire 

a unor sancțiuni 
împotriva R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor din Adunarea Generală asupra 
situației din Namibia, reprezentantul 
Marii Britanii. Ivor Richard, a decla
rat că Africa de Sud trebuie să adop
te pină la sfirsitul acestui an o hotă- 
rire fermă si pozitivă care să asi
gure organizarea unor alegeri, sub 
egida O.N.U.. la începutul lui 1979. 
Referindu-se la asa-zisa consultare 
electorală organizată in mod unilate
ral în Namibia de regimul de la Pre
toria. Ivor Richard a arătat că fără o 
independentă international recunos
cută. Namibia nu va putea prospera, 
îar Africa de Sud se va găsi complet 
izolată pe arena mondială.

în cadrul acestor dezbateri, un grup 
de țări nealiniate au prezentat Adu
nării trei proiecte de rezoluție pri
vind situația din Namibia, dintre care 
unul recomandă Consiliului de Secu
ritate să se întrunească de urgentă 
pentru a impune sancțiuni economice 
împotriva Africii de Sud. inclusiv un 
embargo petrolier și un embargo 
total asupra furnizărilor de arme.

R. P. ANGOLA

Măsuri de restructurare 
in cadrul partidului

și guvernului
LUANDA 9 (Agerpres). — în cadrul 

unei sesiuni extraordinare a Comite
tului Central al Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei — Partidul 
Muncii, au fost adoptate o serie de 
măsuri ce implică restructurări pro
funde în cadrul partidului si al gu
vernului — informează agenția ango- 
leză de presă A.N.G.O.P. în acest 
context. Lopo do Nasclmento a fost 
destituit din funcția de membru al 
Birou’ui Politic al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, precum si din aceea 
de prim-ministru. Totodată. Carlos 
Rocha a fost desărcinat, la cererea 
sa. din funcțiile deținute in cadrul 
guvernului si al Comitetului Central. 
De asemenea, s-a hotărit înlocuirea 
din funcțiile lor a directorilor coti
dianului „Jornal de Angola" și Tele
viziunii populare angoleze.

ACTUALITATEA ÎN IMAGINI

DEZARMAREA: Cuvintul și forța opiniei publice
NU EXISTA SARCINA MAI URGENTA 

• DECIT DEZARMAREA NUCLEARA

AU Yata, secretar general al Parti
dului Progresului și Socialismului din 
Maroc, l-a primit pe Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Aii Yata un călduros 
salut și urări de noi succese în acti
vitatea Partidului Progresului și So
cialismului.

Mulțumind, tovarășul AH Yata a 
rugat să se transmită secretarului ge
neral Nicolae Ceaușescu salutările 
sale cele mai frățești, împreună cu 
sentimentele de respect și de admi
rație față de întreaga activitate des

fășurată de secretarul general al 
P.C.R. in slujba cauzei păcii și socia
lismului.

Subliniind sprijinul permanent pe 
care P.P;S. îl primește dip partea 
P.C.R., personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Aii Yata a ex
primat dorința de a dezvolta relațiile 
dintre cele două partide și popoare.

★
Reprezentantul P.C.R. a avut o In

tilnire cu Abdallah Ibrahim, secretar 
general al Uniunii Naționale a For
țelor Populare, in cadrul căreia aU 
fost discutate noi posibilități de în
tărire a legăturilor dintre P.C.R. și 
U.N.F.P.

Proporțiile tot mai îngrijo
rătoare ale freneticei curse a 
înarmărilor determină inten
sificarea, pe toate meridiane
le, a acfiunilor în sprijinul 
unor autentice măsuri de de
zarmare — acțiuni care îm
bracă formele cele mai vari
ate, de la demonstrații de 
masă, însoțite de campanii de 
strîngere de semnături, și pînă 
la editarea de afișe — che- 
mînd la unirea și mai strînsă 
a popoarelor în vederea frî- 
nării spiralei armamentelor 
sau sugestive comentarii gra
fice, a'rătînd ce s-ar putea 
face prin reducerea bugetelor 
militare și alocarea fonduri
lor astfel eliberate în scopuri 
civile. Grupajul de față este 
semnificativ în acest sens. Pe străzile Londrei, în plină campanie 

de strîngere de semnături în sprijinul 
unor măsuri autentice de trecere la 
dezarmare, șl în primul rînd de de

zarmare nucleară

CE AR PUTEA SPUNE
FIINȚELE EXTRATERESTRE...

„Mesaj de pe Venus: Pâmînteni I Dezarmați, uniți-vă, 
cooperați I". lată ce modalitate ingenioasă de a chema 
la dezarmare au găsit locuitorii dintr-un oraș american 

(Fotografie reprodusă din „Newsweek")(Desen
Versiune modernă a vechiului adagiu „să transformăm săbiile în pluguri" 

din „New York Times Magazine")

SA TRANSFORMAM AVIOANELE SUPERSONICE 
IN LINII DE CALE FERATA

d’c/wnâi/et./

Babei și contratorpilorul
De ce, invariabil, se aniversează doar succesele, reușitele ?
De ce nu se aniversează și eșecurile ?
De ce nu se aniversează, de pildă, împlinirea unui deceniu de cînd 

nu a fost lansat la apă...?

Rlckettsi sînt un grup de germeni inframlcrobieni care provoacă 
stări de febră. E adevărat, antologia medicală cunoaște o multitudine 
enormă de tipuri de febră — în funcție de agenții patogeni, simpto
matologii sau formele evolutive, origini sau localizări geografice. 
Există, de pildă, febră recurentă. Intermitentă ; ori africană, asiatică, 
australiană etc., etc. Așa-i globul nostru, fierbinte — și pe dinăuntru, 
și pe dinafară.

Era prin anul 1964, cînd in cadrul N.A.T.O. începuse să bîntule o 
febră de un tip nou, determinată de un virus vechi — febra integra- 
țlonistă.

Dar Rlckettsi nu sînt doar germeni inframicrobieni. în conjunctura 
de temperatură și frisoane, ce caracteriza paradoxal perioada anilor 
reci, s-a desprins de la țărm vasul „Claude Riketts". Cu echipaj mixt, 
format din marinari americani, englezi, italieni, olandezi, vest-germani, 
greci și turci. Pe catargul cel mai înalt s-a ridicat drapelul N.A.T.O., 
îneît n-a mai fost loc de steaguri naționale. S-a destupat șampanie, 
iar băieții s-au fotografiat surîzători pe punte.

Pentru profani, nava „Claude Riketts" era un banal contratorpilor 
atomic. Pentru comanditari era mai mult — un test și un simbol care 
pornea pe nemărginitele cărări albastre. Iar după reușita experimen
tului, urma să fie construită, în răstimp de patru ani, și să fie lansată 
la apă, în 1968, prima navă militară multinațional integrată.

Amănuntele despre desfășurarea călătoriei sînt sărace — s-a omis 
să se dea publicității jurnalul de bord. Poate că vasul n-a avut vînt 
la pupa, poate că a fost scuturat de furtuni șl valuri potrivnice; 
chiar dacă ești mare, cum era contratorpilorul, poți suferi de amețeli, 
adică de rău de mare.

Sau poate că, deși la plecare se anunțase că pe vas vor funcționa 
bucătării cu specific național, ceea ce le plăcea unora, altora 
strepezea dinții. Ori poate că atunci cînd au fost scoși pe punte, 
rugăciune, unii, fiind ortodocși, își făceau cruce de la dreapta 
stingă, iar alții, fiind binecunoscuțl catolici fervenți — invers, de 
stingă la dreapta, ofectîndu se. deci, coordonarea.

Sau, deși se anunțase că pe vas va funcționa un curs de engleză 
— partea leului era parte americană — poate că nu s-au înțeles ca 
limbaj. Și se știe, din experiența fiilor lui Noe, ce consecințe a pro
vocat încurcătura de limbi cind s-a încercat ridicarea turnului Ba
bei — care trebuia să ajungă la ceruri Dominînd lumea.

Poate că s-au manifestat controverse și în organizarea activității 
pe vas — cine să se afle sus, la dunetă, și cine să fie fochiștii, jos, 
în dogoarea sălii mașinilor. Sau cine să stea la tunuri și rachete — și 
cine la curățat cartofii. Or. deși era limpede de la început cine va 
fi la cîrmă, în cabina de comandă, poate că interpretarea compasu
lui, direcția de navigație și apele în care urma să se scalde nu au 
convenit tuturor.

Certă este scufundarea — nu a contratorpilorulul, ci a testului- 
simbol Așa cum socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din tîrg, 
nici calculele din port nu s-au potrivit cu cele din largul oceanului.

Așa îneît, la întoarcerea turnului Babei plutitor, nu s-a mai desfun
dat șampanie și nu s-au mai făcut fotografii zîmbitoare pe punte.

Așa îneît se împlinește un deceniu de cind nu a mai fost lansată 
la apă, potrivit proiectului, prima navă militară multinațional integrată

le 
la 
ta 
la

De ce. Invariabil, se aniversează doar succesele, reușitele ? 
Oare eșecurile nu au, și ele, semnificația lor ?

N. CORBU
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