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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe membrii conducerii Agenției 

pentru Energia Atomică a Canadei

Pe șantierele de investiții, zile de maximă 

concentrare a forțelor

RiîM SUSȚINUT PENTRU INTRAREA 
NEINTIRZIATĂ in funcțiune
A UBIECT1VEL0R PRODUETIVE

La Șantierul naval 
Constanța: A fost lansat 

un nou mineralier 
de 55 000 t d w

La numai două săptămîni 
după intrarea în dotarea flotei 
comerciale românești a minera
lierului de 55 000 t d w „Beius". 
la Șantierul nava! din Con
stanța a fost lansată o nouă 
navă de acest tip. a noua din a- 
ceastă serie pe care o execută 
navaliștii constănțeni. Semnifi
cativ pentru priceperea, hărnicia 
și experiența navaliștilor este 
faptul că. prin îmbunătățirea 
tehnologiilor de lucru, timpul de 
execuție a corpului noului mi
neralier a fost de cinci ori mai 
scurt față de nava-prototip ..To
mis'-. Noua navă, aflată acum la 
cheiul de armare al șantierului, 
are un înalt grad de Înzestrare 
cu mașini și instalații de fabri
cație românească. (George Mi- 
hăescu).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, simbătă, pe Ross Campbell, 
președintele Consiliului de- adminis
trație al Agenției pentru Energia A- 
tomic^ a Canadei (A.E.C.L.), pe 
James Donnefly, președintele execu
tiv al acestei agenții, precum și pe 
George Pon, James Hardwick și 
Richard Boivin, vicepreședinți ai a- 
genției, care se află în țara noastră 
cu prilejul semnării contractelor ro- 
mâno-canadiene în domeniul realiză
rii de centrale nuclearo-electrice.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Cornel Burtică, 
viceprim-ministru. ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale. Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Nicolae 
Constantin, șeful grupului de con

silieri ai președintelui Republicii, Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Cornel Mihulecea, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, Alexandru 
Mărgăritescu, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Iulian 
Bituleanu, adjunct al ministrului fi
nanțelor, Vasile Voloșeniuc, președin
tele Băncii Române de Comerț Ex
terior.

A luat parte, de asemenea, amba
sadorul Canadei la București, Joseph 
Elmo Thibault.

Oaspeții au exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pen
tru întrevederea acordată.

In cadrul convorbirii au fost re
levate bunele raporturi statornicite 
intre România și Canada, care își gă
sesc expresia în dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice, a 
schimburilor industriale, tehnico-ști- 
ințifice și în alte domenii de interes

reciproc. în acest context s-a ex
primat satisfacția comună față de 
contractele semnate la București, care 
vor conduce la construirea de cen
trale nuclearo-electrice în România, 
contracte menite să contribuie la di
versificarea relațiilor româno-cana- 
diene, la dezvoltarea economiilor ce
lor două țări, in folosul ambelor po
poare, al cauzei ințelegerii și coope
rării internaționale. Totodată, s-a 
exprimat hotărîrea de a transpune în 
practică prevederile documentelor 
semnate, de a stabili o bună conlu
crare între întreprinderile românești 
și canadiene care colaborează la 
realizarea centralelor nuclearo-elec
trice, intre oamenii de știință și spe
cialiștii din cele două țări, în scbpul 
extinderii cooperării dintre Republi
ca Socialistă România și Canada, în
tăririi prieteniei dintre cele două țări 
și popoare.

întrevederea s-a desfășurat fntr-o 
atmosferă cordială.

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

Televiziunii franceze - T. F. 1
Ritmuri înalte de lucru, calitate exemplară a lu

crărilor, eforturi susținute și stăruitoare, subordonate 
îndeplinirii exemplare a planului de investiții, pune
rii in funcțiune a tuturor obiectivelor prevăzute în 
acest an I Aceasta este caracteristica dominantă a 
activității ce se desfășoară în aceste zile pe majo
ritatea șantierelor, aceasta este deviza de muncă a 
constructorilor, montorilor și beneficiarilor, a tuturor 
factorilor cu responsabilități directe în realizarea in
vestițiilor.

Oamenii muncii de pe șantiere au înscris în bilan
țul acestui an numeroase fapte de muncă și reali
zări demne de menționat. Este de relevat, bunăoară, 
că trusturile și unitățile specializate ale Ministeru
lui Construcțiilor Industriale — principalul realizator 
al planului de investiții al țării — au predat benefi
ciarilor din industrie și agricultură, de la începutul 
anului și pînă în prezent, mai mult de 280 de noi 
obiective și capacități de producție, numeroase din
tre ele fiind puse în funcțiune înainte de termen. 
Aceste rezultate dovedesc că stă pe deplin în pu
terile constructorilor și montorilor, beneficiarilor și 
furnizorilor de utilaje să acționeze in zilele urmă
toare și mai bine decit pînă acum, să accelereze

la maximum ritmul lucrărilor, asigurînd recuperarea 
rămînerilor în urmă — acolo unde există — înca
drarea cu strictețe în graficele de execuție și intra
rea în producție a tuturor capacităților de producție 
planificate în acest an.

Hotărîtoare, in acest sens, sînt organizarea cit 
mai judicioasă a lucrărilor, întărirea ordinii și dis
ciplinei in muncă pe șantiere, folosirea cu randa
ment deplin a timpului de lucru și a utilajelor, pro
movarea prin toate mijloacele a experienței înain
tate. Nici o zi, nici o oră de muncă, nici un minut 
nu trebuie irosite i Dimpotrivă, pe fiecare șantier tre
buie să se lucreze la- nivelul maxim al posibilități
lor, să se facă totul pentru accelerarea ritmului de 
construcție și montaj, lată de ce, pretutindeni, or
ganizațiile de partid de pe șantiere, comuniștii au 
datoria să acționeze convingător, cu energie, pen
tru mobilizarea eforturilor constructorilor și monto
rilor, stimulînd întrecerea dintre formațiile de muncă, 
promovînd inițiativele cu eficiență certă și imediată, 
adică tot ceea ce se relevă ca fiind valoros în ac
tivitatea de zi cu zi de pe șantiere in scopul înde
plinirii riguroase a prevederilor planului de investiții 
din acest an.

La Caracal: A început 
construcția întreprinderii 

de anvelope

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, in ziua de 14 decembrie a.c., pe trimisul spe
cial al Televiziunii franceze — T.F. 1, Lion Zitrone, căruia i-a acordat 
următorul interviu :

In pagina a 111-a, prezentăm secvențe edificatoare 
pentru activitatea din aceste zile de pe unul din 

marile șantiere ale tării

Pe platforma industrială a o- 
rașului Caracal a început con
strucția întreprinderii de anve
lope. obiectiv ce urmează să in
tre in funcțiune in a doua ju
mătate a anului 1980. Pentru în
ceput, aici se vor produce două 
tipuri de anvelope — cu cord pe 
suport metalic și textil — cu ca
merele aferente destinate auto
turismelor ,,Oltcit“, ce se vor 
construi la Craiova. Demn de 
remarcat este faptul că la aceas
tă unitate cea mai mare parte a 
instalațiilor și utilajelor sini 
concepute și realizate in țara 
noastră. A inceput, de aseme
nea, procesul de recrutare și 
formare a cadrelor ce vor lucra 
in această modernă unitate a in
dustriei chimice, organizindu-se 
cursuri de pregătire pentru o- 
peratori chimiști in prelucrarea 
poliizomerilor. electroniști. elec-, 
tromecanici. laborant!. electri
cieni. lăcătuși mecanici etc. 
(Emi’lon Rouă).

ÎNTREBARE : V-am solicitat 
acest interviu, domnule pre
ședinte, ca urmare a interesului 
ce se manifestă in Franța față 
de România, Doriți să ne vorbiți 
despre principalele preocupări 
actuale legate de dezvoltarea 
economică și socială a Româ
niei ?

RĂSPUNS : Trebuie să încep prin 
a menționa că in cei 30 de ani 
de construcție socialistă producția 
industrială românească a crescut de 
aproape 40 de ori, iar producția 
agricolă de peste trei ori. Pe 
această bază, venitul național a 
crescut de peste 12 ori. s-a realizat 
dezvoltarea științei, culturii. învăță- 
mîntului. în mod deosebit aș eviden
ția ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului nostru 
popor.

în actualul cincinal — 1976—-1980 
— continuăm să punem accentul oe 
dezvoltarea în ritm inalt atit a in
dustriei. cit și a agriculturii, factor 
primordial pentru înfăptuirea pro

O imagine panoramică a șantierului Combinatului petrochimic de la Teleajen — Ploiești Foto : E. Dichiseanu
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gramului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în Româ
nia. în primii trei ani ai cincinalului, 
producția industrială a crescut in
tr-un ritm mediu anual de peste 11 
la sută. Producția agricolă a realizat, 
de asemenea, o creștere însemnată. 
Aceasta a permis infăptuirea unui 
vast program de dezvoltare generală 
a țării, realizîndu-se un mare volum 
de investiții, construcții de locuințe 
și social-culturale. Are loc, in același 
timp, o creștere z-a veniturilor reale 
ale oamenilor muncii cu circa 32 la 
sută pe întregul cincinal, față de 20 
la sută, cit s-a avut in vedere la 
adoptarea planului cincinal.

Sîntem preocupați, de asemenea, 
de ridicarea nivelului calitativ și a 
nivelului tehnic al industriei noastre, 
de creșterea productivității fnuncii și 
a eficienței economice, pentru a pu
tea să participăm mai activ la divi
ziunea internațională a muncii, pen
tru a fi competitivi cu țările care au 
o industrie mai dezvoltată.

Ne preocupăm, totodată, de perfec
ționarea cadrului de participare a 
oamenilor muncii la conducerea so
cietății, precum și de participare la 
beneficii a acestora, ceea , ce dă o di
mensiune nouă democrației socialiste 
din țara noastră. Asigurăm in acest 
fel participarea clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualilor — de fapt 
a tuturor categoriilor sociale — ta 
conducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate.

Pe această bază apreciem că există 
condiții ca Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea pentru acest cin
cinal să se realizeze cu o depășire in 
industrie de peste 100 miliarde lei .și 
să facem — aș putea spune —- un pas 
hotărît înainte spre trecerea Româ
niei, în cincinalul următor, de la sta
diul de tară în curs de dezvoltare la 
cel de țară cu o economie mediu dez
voltată. Dar esențialul il constituie re
alizarea unei societăți a dreptății și 
egalității sociale, care să asigure? o 
repartizare echitabilă a produsului 
social, o participare egală a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea în
tregii societăți, a întregii vieți politi
ce interne și internaționale.

ÎNTREBARE : Aclamațiile cu 
care a fost primit marele dum
neavoastră discurs de la 1 de
cembrie arată că sinteți unul 
dintre cei mai populari șefi de

state din lume, tn rindul popu
lației țărilor respective. Vedeți 
in aceasta o aprobare a politicii 
dumneavoastră 1 Cărui fapt a- 
tribuiți aceasta ?

RĂSPUNS : Aniversarea a 60 de 
ani de la înfăptuirea statului națio
nal unitar român a constituit, intr-a
devăr, o puternică manifestare a vo
inței poporului român, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a Partidu
lui Comunist Român. Adunarea fes
tivă care a avut loc. însuflețirea și 
entuziasmul manifestate și cu acest 
prilej constituie o expresie a ade
ziunii depline a întregului nostru 
popor la politica internă și externă, 
la politica de făurire a socialismului, 
de asigurare a independenței și suve
ranității naționale a țării, de colabo
rare și pace, la întreaga politică pe 
care România o promovează in mod 
consecvent pe plan internațional. 
Consider că entuziasmul și însufleți
rea in care s-au desfășurat festivită
țile. inclusiv adunarea de la 1 de
cembrie. constituie tocmai expresia 
unității depline a întregului popor in 
jurul partidului și guvernului, a fap
tului că poporul român este ferm 
hotărît să înfăptuiască programul de 
construcție socialistă, de ridicare a 
bunăstării sale materiale și spirituale, 
de întărire a independentei și. tot
odată, să conlucreze larg cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială.

ÎNTREBARE : Jntr-o lume dt 
citva timp pesimistă, dumnea
voastră sinteți, in mod ferm, un 
optimist. Ați spus că actuala si
tuație politică internațională nu 
ar duce la un conflict armat și 
că dumneavoastră nu ați dori să 
măriți contribuția militară ro
manească la Tratatul de la Var
șovia. Cum ați analiza această 
situație ?

RĂSPUNS : într-adevăr. in abor
darea problemelor dezvoltării socie
tății romanești, cit și a problemelor 
internaționale, am o poziție de depli
nă incredere in forța poporului meu, 

.cit și in forța popoarelor, a maselor 
populare, care se pronunță pentru o 
politică de colaborare, de pace, pen
tru a se pune capăt cu desăvîrșire 
politicii imperialiste și colonialiste de 
dominație. De aceea privesc cu opti
mism perspectivele dezvoltării vieții 
internaționale. Este adevărat, că dez
voltarea vieții contemporane este de 
multe ori contradictorie, că asistăm 
și la succese pe calea politicii de des-
(Continuare in pag. a V-a)
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Tovarășilor noștri 
de cuvînt tipărit

De veacuri, primii 
cititori de grai roma
nesc așezat pe coala 
de hirtie au fost tipo
grafii. Ei, acești lega
tari ai unui străvechi 
meșteșug, de-o tine
rețe fără seamăn, că
rora le sărbătorim as
tăzi, după tradiție. 
Ziua.

Nobila menire a ti
pografilor a fost din- 
totdeauna — și este cu 
atit mai mult astăzi, 
la dimensiunile dez
voltării mijloacelor de 
informare in masă — 
aceea de a răspindi, 
prin măiastră „potri
vire de semne", înțe
lepciunea și adevăru
rile adunate cu trudă 
in sipetele spiritualită
ții poporului din care 
facem parte, tn felul 
acesta, ei devin părtași 
la uriașul act de edu
care socialistă a ma
selor largi, pot fi și zi 
socotiți, pe drept cu
vint, ctitori de cultură. 
Ei. tovărășii noștri de 
muncă de zi și, btai a- 
les, tovarășii străda
niilor de noapte — 
cind se nasc teancu
rile calde de ziare ori 
de carte, cind se dă hai
nă tipografică cuvin
tuirii partidului.

Printr-o potrivire a 
istoriei, meșterii tipa
rului au cules acum 60 
de ani răscolitoarele 
cuvinte-simbol rostite 
la Alba Iulia : „Vtem 
să ne unim cu țara !" 
pentru ca, doar la 
puține zile apoi — cind 
nici nu apucase să se 
usuce bine cerneala —

tipografii, cu 
re- 

strivită intre

tot ei, 
lacrima miniei și 
voltei 
pleoape, să pregăteas
că pentru tipar, in ti
căloși decembrie 
acum șase 
latarea 
masacru 
Teatrului 
unde au căzut 
tovarăși de-ai lor ri
dicați la luptă, tn „a- 
nii împotrivirii", litera 
de plumb care tipărea 
„Scinteia" ilegală sau 
manifestele Partidului 
Comunist Român aveau 
o. strălucire aparte, im- 
bărbătind și chemînd 
la luptă, ținînd trează 
speranța victoriei.

Ține de condiția a- 
cestui meșteșug ca ti
pograful să fie intiiul 
lector al evenimente
lor fundamentale din 
viața țării și a parti
dului. El a cules in li
tere de plumb Progra
mul partidului, carta 
devenirii comuniste a 
patriei. El este acela 

■ care'" așaiă cu dăruire 
și. .-deopotrivă' cu drț.-s 
goșip, Cuvintul inflaA- 
cărat, străbătut de pa
siune revoluționară și 
avind o profundă re
zonanță, al secretaru
lui general 
lui nostru.
potrivește 
de plumb, 
și migală de 
cu un efort intens, pe 
care puțini il bănuiesc, 
cuvintul deschis, înțe
lept, încărcat de ade
văr al muncitorului și 
țăranului, al ostașului 
și intelectualului t— 
cetățeni astăzi cu a-

de 
decenii, re- 
săjbaticului 
din Piața 

Național, 
jertfă

al partidu- 
Tipograful 
in pagina 
cu hărnicie 

artizan.

depărat stăpini in țara 
lor.

Tipografilor, tovară
șii noștri de gind și 
cuvint inalt turnat in 
plumb — omagiul vi
brant al tuturor cititor 
rilor prin aceste rin- 
duri de stimă și dra
goste statornică pe 
care, tot pe ei, ii ru
găm (să-l culeagă si 
să-l așeze iri coloana 
de ziar.

Ilie TĂNĂSACHE

Inscripție în plumb
Priviți acești oameni cu mîini de cerneală 
Pe care timpul îi mușcă cu dinții de plumb, 
Ei s-au născut printre cărți și ziare
Și vor trăi precum s-au născut.
Oamenii aceștia nu brăzdează cîmpia
Lor nu le încolțește sudoare-n țărînă 
Dar munca lor e la fel de sublimă
Și faptele lor se adună-n cuvinte.
Priviți acești oameni ai nopților albe 
Din degetele lor picură plumb
Cine-i iubește citește cărți și ziare 
Și îi descoperă în fiecare cuvînt.

PACEA, DEZARMAREA, COLABORAREA 
-IMPERATIVE ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE, 

ASPIRAȚII VITALE ALE TUTUROR POPOARELOR 

« Socialismul și pacea - 
intr-o indisolubilă unitate

Ion Sava MERCORE
linotipist,
Combinatul poligrafic ..Casa Scînteii”

.Scinteia"

„D întotdeauna, mișcarea revoluționară, muncitorească, 
socialiștii și comuniștii s-au pronunțat pentru pace, consi
dered că lichidarea războaielor, crearea unei lumi fără 
arme este una din misiunile istorice ale socialismului în
suși. lată de ce în politica noastră externă punem pe prim 
plan lupta pentru dezarmare, pentru colaborare și pace".

NICOLAE CEAUȘESCU
în întreaga sa activitate internă și 

internațională, partidul nostru, Româ
nia socialistă pornesc de la ideea de 
frontispiciu — consemnată ca atare 
in Programul P.C.R. — că socialismul 
și pacea sînt indisolubil legate intr-c 
unitate dialectică. Prin concepția sa 
generală, ideologică și politică, prin 
insâși natura orînduirii sociale pe 
care o edifică, socialismul aspiră in 
mod vital spre eliberarea omenirii de 
coșmarul războaielor, spre pace si co
laborare între toate popoarele. Toc
mai de socialism și-au legat clasa 
muncitoare, masele populare speran* 
țele unei păci trainice, bazată pe re
lații de egalitate, de respect al suve
ranității fiecărei națiuni, de colabo
rare. solidaritate și prietenie intre 
toate popoarele.

Misiune istorică, obiec
tiv permanent. Idealul păcii a 
însuflețit de la început gînditorii re
voluționari. mișcarea muncitorească, 
socialistă, în virtutea experienței de 
veacuri a umanității, care arată că 
oamenii muncii, masele populare dau 
cele mai grele jertfe in războaiele

dezlănțuite în scopuri de cotropire și 
asuprire. Fundamentind concepția sa 
cu privire la socialism, ca orînduire 
socială superioară, a dreptății sociale 
și naționale, căreia nu ii poate fi de
cit străină tendința spre războaie de 
agresiune, Marx a prefigurat o lume 
nouă „al cărui principiu internațio
nal vâ fi pacea" și în care „legile 
simple ale moralei și echității, care 
trebuie să reglementeze relațiile 
dintre persoanele particulare, să de
vină legi supreme in relațiile dintre 
națiuni". în lucrarea „Poate oare Eu
ropa să dezarmeze?" și in alte opere 
ale sale, Engels vedea în proletaria
tul organizat o forță capabilă să se 
opună politicii agresive și să acționeze 
pentru dezarmare, considerată de el 
ca „garanție a păcii". Intuind un nou 
tip de relații intre state, Engels sub
linia că pentru a asigura pacea in
ternațională trebuie ca „fiecare po
por să fie independent și stăpin in 
casa lui".

Lupta perseverentă împotriva mi
litarismului și a războiului străbate 
ca un fir roșu" activitatea mișcării 
muncitorești de la sfirșitui secolului 
al XIX-Iea și de Ia începutul secolu
lui al XX-lea. în rezoluțiile unor con

grese naționale și internaționale ale 
socialiștilor din această perioadă se 
dezvăluie mobilurile politicii de cu
ceriri și înarmări, muncitorii sînt 
chemați să lupte pentru dezarmare, 
deputății — să voteze împotriva cre
ditelor militare ; sint inițiate acțiuni 
de masă in apărarea păcii.

Exprimînd năzuințele de veacuri 
ale poporului român, a cărui zbuciu
mată istorie ilustrează dragostea și 
voința sa de pace, socialiștii români 
au participat intens la această activi- 
țațe. „Partidul Social-Democrat din 
România, reprezentant al clasei mun
citoare, al proletariatului român, so
lidar cu toate partidele socialiste din 
lume — se arată intr-un manifest 
din 1914 — se ridică împotriva unel- 
titorilor de războaie, se declară nese
parat de ideea de pace, singura bine
făcătoare atit poporului român, cit 
și întregii omeniri". Condamnind po
litica ostilităților militare și pronun- 
tîndu-se pentru rezolvarea pașnică a 
diferendelor, socialiștii români nu con
cepeau războiul decît „in vederea a- 
părării intereselor profunde și a nea
târnării țării" — cum scria C. Dobro-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Totul a pornit de la un simplu 
cactus, pe care brăileanul Petre 
Dobrotă, profesor de matema
tică, l-a primit de la cineva 
in dar si pe care a avut marea 
șansă de a-l vedea înflorind sub 
ochii lui. (Știți că in parfumul 
florii de cactus specialiștii au 
descoperit pină acum nu mai 
puțin de 41 de esențe și că unii 
consideră floarea de cactus prin
cipala rivală în frumusețe a ce
lei de orhidee ?).

— înflorirea cactusului m-a 
fascinat — ne spune profesorul 
Dobrotă. Am urmării „pe viu" 
șvicnirea grațioasei flori din 
mijlocul țepilor, care se retră
geau cuminți, încet-incet. din 
jurul ei, pentru a-i face loc spre 
lumină, spre viață. Asta s-a in- 
timplat in urmă cu 15 ani, cind 
incă mai lucram ca tehnician la 
șantierele navale, după care am 
urmat Facultatea de matematică.

De la acel cactus primit in 
dar, profesorul Dobrotă a ajuns 
acum la o colecție cu 15 000 bu
căți, in peste 3 000 de specii și 
varietăți — colecție personală 
dintre puținele din țară și din 
lumea întreagă de o asemenea 
bogăție și diversitate. Ea este 
adăpostită intr-o seră de mări
mea a două camere, prevăzută 
cu o sumedenie de etajere și 
rafturi, ca o bibliotecă, seră pe 
care și-a meșterit-o singur in 
grădina casei, de pe strada Gra
ției nr. 13, nume de stradă par
că... anume ales să se armoni
zeze cu plantele din colecția lui. 
Provin din țări de pe toate me
ridianele globului. La rindu-i, a 
trimis și trimite semințe de cactus 
in toată lumea. Ba, mai mult : 
la un moment dat, intr-o țară 
din America Latină dispăruse o 
specie valoroasă de cactus, con
siderată o podoabă tradițională. 
Profesorul brăilean avea trei 
cactuși de toată frumusețea din 
specia dispărută. Aflind vestea, 
a trimis în țara respectivă se
mințe care au dat rod și se simt 
din nou ca la ele acasă. De alt
fel, după apariția faptului di
vers, s-a pomenit omul cu vizi
tatori din toată țara, al căror 
număr, matematician fiind, ți-l 
spune cu exactitate. Unii dintre 
ei au. plecat de la el cu cite o 
plantă, sau cu citeva semințe...

•— Numai unuia, un munte de 
om, care m-a întrebat : „Ce 
avantaje materiale ai dumneata
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de pe urma acestor bărboși și 
țepoși am uitat să-l mai spun 
la plecare „cu plăcere, mai pof
tiți și altădată...".

Na pentru „avantaje mate
riale" și-a creat Dobrotă o ase
menea colecție. Dovadă : a do
nat stațiunii Lacul Sărat și se
relor C.F.R. din localitate, ca și 
altor întreprinderi și instituții 
mașini cu remorci pline de 
cactuși îngrijiți de el ca la carte. 
Adică in mod științific. („Orice 
om are in el o sămință de spe
cialist. Totul e s-o descopere și 
s-o cultive — zice el. IȘi cu cit 
un om e mai aproape de flori 
sau de alte pasiuni, cu atit e 
mai departe de crișmă"). De la 
el am aflat și deviza „cactușiștl- 
lor" — dacă se poate spune așa : 
„Cultivă, colaborează, studiază !“ 
Pentru a cultiva și colabora cu 
spor, competitiv, profesorul de 
matematică s-a apucat și a în
vățat latina, franceza, engleza, 
germana. A fost ales membru al 
unor societăți științifice pentru 
studiul și cultura cactușilor (ei, 
ca să vezi că sint și asemenea 
societăți !) din Anglia, Belgia, 
Cehoslovacia, Franța, Noua Zee- 
landă, R. F. Germania, S.U.A. 
Tot el este autorul unei pre
miere editoriale — volumul ; 
„Cactușii".
— Cind am văzut că a aparut 

in 3 600 de exemplare, mă gin- 
dearn : unde să se găsească 3 600 
de cumpărători, cu astfel de pa
siuni... țepoase ? In citeva zile, 
tirajul s-a epuizat. Acum, am 
terminat o altă carte, „Surîsul 
spinilor".

Un titlu care... suride de pe 
acum celor dornici să cunoască 
tainele unei plante care se mul
țumește cu puțin, inclusiv cu 
apă, dar ale cărei forme, culori și 
inflorescențe — niciodată ace
leași — oferă un spectacol de un 
pitoresc aparte. Cine nu crede 
să răsfoiască la fața locului, 
„Cartea de impresii a colecției", 
unde vizitatorii —. între care 
nume de renume — iși pun sem
nătura alături de un gind, de 
un elogiu la adresa gazdei. Intre 
semnatarii din țară — pentru ca 
sint consemnate acolo și impre
sii ale multor oaspeți vestiți de 
pe mapamond — se află Și re
putatul, om de artă Vida Gheza. 
Reproducem din „Cartea colec
ției" două fragmente semnate de 
doi foști profesori de matematică 
ai profesorului de matematica 
Dobrotă, amindouă datind din 
18 noiembrie 1978. Academicianul 
Gheorghe Mihoc : „Am ramas 
profund impresionat de frumu
sețile pe care le-am văzut. In 
opera pe care a făcut-o profeso
rul Dobrotă am întrevăzut ima
ginația și precizia matematicia
nului, a omului de știință. II fe
licit cu toată dragostea". Acade
micianul N. Teodorescu : „Sur
priză și incintare ne-ați dăruit, 
tovarășe profesor Dobrotă, dove
dind că matematica poate stirni 
pasiuni inegalabile. Ați creat o 
colecție sculpturală și picturala 
de care puteți fi mindru"... . .

Iată insă că, alături de cactuși 
— așa cum semnalam in ,,l aptul 
divers" din 25 noiembrie — tn 
sera brăileanului a apărut și un... 
baobab. Deocamdată, n-are decit 
10 centimetri.
- Acum e o gigilice — ne 

spune el — dar să-l vedeți cind 
o ajunge la maturitate, ce su
perb o să fie , , ,

— Și cind se va întivipla asta -
— Cam peste vreo 200 de ani. 
Vom trăi și vom vedea !
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Petre POPA 
Mircea BUNEA

I

Inițiativă și
A in

Mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru aplicarea în 
viață a măsurilor de perfecționare a 
mecanismului economico-financiar, 
pentru înfăptuirea autoconducerii 
muncitorești și a autogestiunii con
stituie o preocupare importantă a or
ganelor și organizațiilor de partid 
din întreprinderile județului Brașov. 
Intre multiplele acțiuni generate 
de această preocupare se detașează, 
prin conținutul ei bogat și influența 
pozitivă asupra activității productive, 
inițiativa „Prin autoconducere mun
citorească — la o nouă calitate", 
aparținînd organizației de partid de 
la întreprinderea de scule din Rîșnov.

Inițiativa a fost concepută de aceas
tă organizație ca un complex de acti
vități organizatorice și politico-ideo- 
logice. înainte de toate, s-a urmărit 
cunoașterea și însușirea temeinică de 
către fiecare om al muncii, prin dez
baterile din cadrul învățămîntului 
politico-ideologic și prin diverse mij
loace ale muncii politice de masă, a 
orientărilor și sarcinilor stabilite in 
cuvintările și expunerile secretarului 
general al partidului, in celelalte do
cumente de partid, cu privire la ne
cesitatea transformării acumulărilor 
cantitative intr-o calitate nouă, supe
rioară. rolul ce revine în acest sens 
măsurilor de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar. conținu
tul și semnificația autoconducerii 
muncitorești, a autogestiunii etc. Dar 
inițiativa amintită nu și-a redus rolul 
la acela de „școală teoretica", ci și-a 
propus să determine în rindul colecti
velor din secții și ateliere o atitudi
ne activă. în sensul exercitării efec
tive a atribuțiilor cu care au fost in
vestite, al participării nemijlocite la 
autoconducere și autogospodărire, va- 
lorificîndu-se astfel din plin cadrul 
larg democratic ce a fost creat în ul
timii ani. Stabilirea în comun. în for
mațiile de lucru, a modalităților de 
realizare a sarcinilor pe luni, decade 
și zile, evaluarea in colectivul respec

ingeniozitate in munca politico-educativă
întreprinderi din județul
tiv a rezultatelor obținute de fiecare 
muncitor și discutarea, tot în acest 
cadru, a retribuției ce i se cuvine — 
iată numai citeva dintre modalitățile 
practice de acțiune.

în același timp, pentru ca rezulta
tele muncii să fie cunoscute de toți 
și să se poată lua în mod operativ 
măsurile reclamate de bunul mers a) 
producției, s-a recurs la un sistem 
vizual de consemnare zilnică in fie
care secție a dinamicii principalilor 
indicatori de plan. Desigur, grafice, 
planșe de’tot felul s-au folosit și îna

Brasov
vizuală a devenit pentru noi o ade
vărată oglindă, in care ne vedem 
zilnic, cu reușitele, dar și cu scăderi
le noastre".

Rezultatul practic al acțiunii, în an
samblul ei. este implicarea directă a 
întregului personal muncitor in or
ganizarea și urmărirea procesului de 
producție, in eliminarea neajunsurilor 
ce apar intr-un sector sau altul, va
lorificarea pe un plan superior a ca
pacității de decizie a colectivului, in
tr-un cuvint realizarea in fapt a au
toconducerii muncitorești și prin a-

inte în diferitele secții ale uzinei. 
Ceea ce a intervenit nou este insă 
faptul că se recurge la modalități 
foarte simple și clare de evidențiere 
a rezultatelor, acestea fiind adaptate 
in fiecare secție cerințelor și necesi
tăților specifice din fiecare moment. 
De pildă, cînd într-o secție se înre
gistrează o depășire a consumurilor, 
graficul pune in evidență tocmai 
această situație. Cînd lucrurile s-au 
remediat din acest punct de vedere, 
dar apar deficiențe, de pildă, in folo
sirea fondului de timp al mașinilor și 
utilajelor, un alt grafic consemnea
ză noua situație. Aceste grafice sînt 
întregite, la fiecare loc de muncă, 
prin diverse alte mijloace ale propa
gandei vizuale, ca. de pildă, vitrine 
ale calității prezentînd atit produse 
corespunzătoare calitativ, cit și re
buturi și numele autorilor lor etc.

Concepută astfel, inițiativa vine să 
înlăture tendințele de formalism care 
mai apar în munca politică de masă, 
în avantajul unei propagande con
crete. la obiect. Cum aprecia un 
muncitor din uzină. Aurel Boțea, re- 
glor din secția burghie, „propaganda

ceasta ridicarea nivelului calitativ al 
întregii activități. La ora actuală, nu 
există muncitor în întreprinderea de 
scule din Rîșnov care să nu se fi con
vins și să nu fi verificat prin proprie 
experiență eficiența acțiunii inițiate 
de organizația de partid. Transpuse 
in cifre, roadele acestei inițiative se 
exprimă in importante depășiri față 
de anul trecut la principalii indica
tori de plan, la beneficii, în însem
nate economii la energie electrică, 
S.D.V.-uri, materiale.

Apreciind în mod deosebit valoarea 
acțiunii „Prin autoconducere munci
torească — la o nouă calitate", comite
tul județean de partid a sprijinit și 
sprijină extinderea ei in întreprinderi
le județului, în acest scop, a fost edi
tată o broșură în colecția „Inițiative, 
experiențe", în care secretarul comi
tetului de partid de la întreprinderea 
de scule Rîșnov, alte cadre din uzi
nă au expus in ce constă această 
acțiune, a fost organizat un schimb 
de experiență cu participarea se
cretarilor organizațiilor de partid și 
a responsabililor cu propaganda din 
mai multe unități. In momentul de

față, inițiativa este aplicată, cu ace
leași bune rezultate, in întreprinderi 
cum sint cele' de tractoare, autoca
mioane. „Carpatex", „Metrom". „Rul
mentul" etc.

Cu toate aceste prime rezultate, nu 
putem afirma că inițiativa de la Rîș
nov a fost întimpinată pretutindeni 
cu receptivitatea pe care, neîndoiel
nic, o merită. Se lasă îndeosebi aș
teptat sprijinul unor cadre de con
ducere din întreprinderi, al organi
zațiilor sindicale, al organizațiilor de 
tineret, care se dovedește adesea de
cisiv in promovarea noului, in afir
marea și. transpunerea în practică e 
ideilor valoroase. S-a manifestat și 
aci: tendința, cu care ne-am mai în- 
tilnit și în alte cazuri similare, de 
a desfășura in jurul inițiativelor doar 
o activitate de suprafață, cu caracter 
festivist, de reclamă, neglijind însă 
ceea ce este esențial, și anume 
munca concretă, politică și organiza
torică, pentru aplicarea lor, cu alte 
cuvinte, asigurarea finalității, a efi
cienței practice.

Comitetul județean de partid ur
mărește. în continuare generalizarea 
acțiunii, convins că adaptarea ei la 
condițiile fiecărei întreprinderi poate 
să determine o largă mobilizare și o 
participare conștientă de masă la 
perfecționarea organizării și condu
cerii activității productive, corespun
zător exigepțelor actuale.. In același 
timp, sintem preocupați ca in munca 
de educare a cadrelor, și în mod de
osebit în cadrul Universității politice 
și de conducere, ale cărei cursuri sint 
urmate în prezent de peste 1 500 de 
cadre, să punem un mai mare accent 
pe problemele noi ale stilului și me
todelor de muncă proprii autocondu
cerii muncitorești, să insistăm asupra 
necesității creșterii receptivității față 
de ideile și inițiativele valoroase iz- 
vorite din colectivele de muncă.

Elena GEORGESCU 
secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.

CON^TANIA: Reîeaua comercială in plină dezvoltare
Corespunzător dez

voltării orașelor din 
județul Constanța, in 
ultimii ani s-a asigu
rat și extinderea rețe
lei comerciale. Semni
ficativ este in acest 
sens faptul că in 1978 
în noile cartiere de 
locuințe ale munici
piului Constanta și ale 
orașelor Medgidia. Cer
navoda și Mangalia 
s-au deschis 55 maga
zine noi. Printre cele 
mai mari și mai mo
derne complexe co
merciale date în folo

sință în acest an 
amintim complexul 
„Tic-Tac" din partea 
de nord a orașului 
Constanța. în această 
zonă, intens populată, 
au mai fost create citț 
două magazine ali
mentare.și pentru vin- 
zarea produselor in
dustriale. Alte unități 
alimentare s-au inau
gurat recent în zona 
de extindere a orașu
lui Mangalia, precum 
și in noile cartiere ale 
orașului Medgidia. De 
asemenea, pe arterele

cu mare vad comer
cial din Constanța au 
fost înființate patru 
bazare. Dezvoltarea re
țelei comerciale din 
județ, care însumează 
azi 2 500 unități, intro
ducerea unor forme 
moderne de desfacere 
a mărfurilor au con
tribuit la sporirea vin- 
zărilor. (George Mi- 
hăeșeu).

în fotografie : Ma
gazinul „Tomis" din 
Constanța.

Cum prevenim bolile renale
Marea majoritate a bolilor renale evoluează fără tulburări care să atragă 

atenția bolnavului sau să-l alarmeze. în aceste condiții, ce măsuri se impun 
a fi luate pentru prevenirea din timp a apariției suferințelor rinichiului ? La 
această întrebare, și la citeva altele, dă răspuns tovarășul prof. dr. docent 
Nicolae URSEA, șeful clinicii medicale a spitalului „Dr. Carol Davilla" 
din București.

Vă informăm despre:

Vînzarea autoturismelor
De la conducerea I.D.M.S. am 

fost informați că livrarea autotu
rismelor Dacia 1 300 se face in a- 
vans Ia toate magazinele din țară. 
Astfel, la magazinul din Pitești se 
vînd in prezent autoturisme pen
tru cei programați inițial la 31 ia
nuarie 1979; la magazinul din 
București — cei programați la 15 
februarie 1979; Iași și Bacău — 28 
februarie 1979; Reșița — 15 martie 
1979; Cluj-Napoca și Brașov — 31 
martie 1979; Timișoara — 30 apri
lie 1979.

La mărcile de autoturism din im
port livrările au fost făcute în a- 
cest an pină la numerele de înscri
ere : 5125 — la Skoda ; 4 450 — 
Lada 1200 ; T 600 — Lada 1500; 1600 
— Moskvici; 900 — Trabant. în mo
mentul de față magazinele 
I.D.M.S. nu mal dispun tn stoc de

autoturisme din import, livrarea a- 
cestora urmind să continue anul 
viitor, pe măsura contractării ma
șinilor și a derulării contractelor.

în ce privește înscrierile de noi 
cumpărători, am fost informați că, 
deocamdată, magazinele I.D.M.S. 
fac înscrieri doar pentru autoturis
mele Dacia 1 300. Pentru „Olcit" 
și alte tipuri de mașini înscrierile 
nu au început, ele urmind să fie 
anunțate din timp prin presă. Cei 
ce solicită în prezent autoturisme 
Dacia 1 300 — cu plata integrală 
sau in rate — sînt programați 
astfel : pentru luna mai 1980 
— la magazinul din Pitești; iunie 
1980 — Timișoara; iulie 1980 — Re
șița; septembrie 1980 — București, 
Brașov și Bacău; octombrie 1980 — 
Cluj-Napoca; noiembrie' 1980 — 
Iași. (M. lonescu).

„Luna 
cadourilor"
Magazinul ..Eva" din Capitală 

si-a modernizat condițiile de expu
nere si vînzare. Raioanele de la eta
jul I sînt specializate in desfacerea 
confecțiilor — fuste, pardesie. pal
toane. blănuri si tricotaje. La parte
rul magazinului sînt situate raioa
ne cu articole cosmetice si de po
doabă. lenjerie fină, precum si cele 
de încălțăminte, și marochinerie. Tot 
la parter- se desfac articole de ga
lanterie, marochinerie, articole de 
parfumerie etc. Săptămînal, în in
cinta magazinului se organizează o 
prezentare a ultimelor noutăți care 
se nun in vinzare în magazin. (Pu- 
nlicitate).

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

întreprinderea „Combustibilul11 livrează 
suplimentar, la cerere, lemne și cărbuni

întrucît toate comenzile de lemne 
și cărbune din acest an — făcute 
pe bază de programări — au fost 
onorate Integral. în prezent depo
zitele întreprinderii „Combustibi
lul" livrează J cetățenilor lemne și 
cărbune la cerere.

— Dispunem pentru aceste li
vrări de cantități suficiente de 
combustibil — ne-a asigurat C. Stai" 
cu. directorul întreprinderii „Com
bustibilul". în maximum 3—4 zile 
putem onora orice comandă a ce
tățenilor.

Aflăm totodată că pentru vînza
rea cărbunilor au fost înființate in 
aceste zile 7 puncte sezoniere și 
pregătite încă 25 de puncte volan
te pentru cazul înrăutățirii vremii. 
Adresele celor 7 puncte sezoniere 
sînt : șos. Colentina 459, șos. Olte
niței 147, șos. Măgurele 34, str. Pro
ducției 23, str. Pecineaga 32, șos 
Alexandriei 175, str. Teiuș 11.

Am mai fost informați că la toa
te depozitele „Combustibilul" con
tinuă programările pentru anul 
1979 (M.I.).

Pentru timpul
în magazinele comerțului de 

stat s-au adus cizme de cauciuc 
pentru femei și copii, pro
duse de fabricile Drăgășani. 
Jilava și Uzinele chimice 
române. Pentru școlari și copii

umed și rece
mal mici, magazinele oferă șo
șoni din cauciuc colorat, cu di
verse garnituri și ornamente. 
Cizmulițele și șoșonii din cauciuc 
nu absorb umezeala și se între
țin ușor. (Publicitate).

— Prevenirea bolilor renale este 
posibilă, în primul rînd, prin trata
rea corectă și din timp a oricărei 
infecții acute, mai ales a amigdalite- 
lor. sinuzitelor. otitelor, abceselor 
dentare etc., a infecțiilor amig- 
dalo-faringiene. care reprezintă 
principala cauză a glomerulonefri- 
telor și a bolii reumatismale. în
trucît aceste afecțiuni devin mai 
frecvente acum. în sezonul rece, 
este foarte util ca populația să cu
noască aceste lucruri și să le acorde 
atenția cuvenită. Analiza de laborator 
efectuată la citeva zile după puseul 
infecțios ne poate indica dacă a fost 
sau nu afectat rinichiul. O măsură de 
prevenire a bolilor renale constă in 
controlul medical, cercetarea exuda- 
tului faringian. efectuat in colecti
vități (scoli, in
ternate. cămine 
etc.), pentru de
pistarea purtăto
rilor de strep
tococ hemolitic. 
Pentru toți a-
ceștl bolnavi se impune un trata
ment cu antibiotice indicat de me
dic. De reținut că și multe boli ale 
Inimii iși au originea în aceste focare 
infecțioase netratate sau tratate. 
greșit. Altă măsură de prevenire o 
constituie depistarea și tratarea 
corectă a infecțiilor renale cauzate 
de germeni (colibacili, proteus, pio- 
cianic etc.). Aceste infecții nu apar 
niciodată din „senin", de obicei ele 
fiind consecința unor modificări ana
tomice care provoacă o stază. De 
multe ori, la producerea infecției 
concură și tulburările intestinale.

— Ce înțelegeți prin tratament co
rect de prevenire a bolilor renale ?

— în primul rind, identificarea a- 
gentului patogen, cauza infecției și 
testarea sensibilității microbului res
pectiv față de antibiotice. Medicul 
va prescrie, în funcție de rezultatul 
analizei, cure repetate de dezinfecție. 
Trebuie să Se țină seama însă că 
pentru vindecarea deplină sînt nece
sare 5—6 cure de tratament cu an
tibiotice, cu pauză de o lună între 
ele. întreruperea tratamentului din 
proprie inițiativă, fără avizul medi
cului, poate duce la agravarea bolii. 
Uneori este necesară schimbarea 
antibioticului de la o- cură la alta, în 
funcție de datele antibiogramei, res
pectiv de sensibilitatea agentului 
patogen față de un anumit an
tibiotic.

Acesta este tratamentul corect. Le
gat de el, consider necesar să atrag 
atenția asupra altui aspect impor
tant : consumul de medicamente fără 
prescripție medicală. Este știut că 
principala cale de eliminare a medi
camentelor este rinichiul. în condi
țiile în care se abuzează de medi- 
cație sau se administrează medica
mente contraindicate, pot să apară 
leziuni la nivelul acestor organe. De 
altfel, abuzul de medicamente a de
terminat apariția unei boli renale, 
denumită nefropatie medicamentoasă. 
De aici rezultă necesitatea adminis
trării judicioase, raționale a oricărui

medicament și numai cu recomanda
rea medicului.

— Ce rol revine alimentației In 
prevenirea bolilor renale ?

— O alimentație dezechilibrată, 
unilaterală, repetarea zilnică a ace
luiași aliment, ani la rînd. consuma
rea excesivă a unor alimente sau 
carențele de elemente nutritive, de
reglările metabolismului, precum și 
tulburările endocrine au efecte nega
tive asupra rinichilor. De pildă, 
consumul exagerat și zilnic de carne, 
lapte și de derivate ale acestora poate 
duce la tulburări ale echilibrului 
fosfocalcic. ale acidului uric, ale 
procentului de potasiu din organism 
și la apariția unor suferințe ale rini
chiului (nefrocalcinoze, rinichi gutos, 

kaliopenic etc.). 
Atragem atenția 
că obișnuința de 
a bea puține li
chide poate de
termina precipi
tarea sărurilor șt

deci formarea calculilor, în spe
cial în acele condiții de mediu care 
favorizează transpirațiile abundente. 
Pentru prevenirea formării calculilor 
renali este indicat ca omul să con
sume zilnic 1.5—2,5 litri de lichid. în 
anumite condiții de muncă (hale și 
ateliere cu temperaturi ridicate, cum 
sint turnătoriile, laminoarele. forje
le ș.a.), organismul transpiră mai 
mult. De aceea este necesar ca 
oamenii care lucrează in me
diu cu astfel de temperaturi să 
bea lichide mai multe și cit mai 
neutre (unele ape minerale ar putea 
încărca organismul cu ioni, cum sînt 
cei de potasiu, care perturbă ritmul 
cardiac). Foarte indicate pentru pre
venirea suferințelor renale sint 
ceaiurile de plante medicinale, res
pectarea unei alimentații raționale, 
echilibrate, bogată în vitamine și 
variată. Sedentarismul, suprasolicită
rile, supraalimentația, abuzul de dul
ciuri și grăsimi animale, consumul 
de cafea, de tutun sint cauze ale 
acestor boli pe care omul poate și 
trebuie să le prevină. Se impune 
totodată corectarea oricărei tulbu
rări endocrino-metabolice, combate
rea obezității, aterosclerozei, hiper
tensiunii.

întrucît unele boli renale (nefro- 
patia familială cu surditate, rinichiul 
polichistic etc.) pot avea caracter 
ereditar, este bine ca viitorii părinți 
cu astfel de antecedente să consulte 
medicul. Totodată, este foarte im
portant ca înainte și după vaccinare, 
persoanelor respective să li se facă o 
analiză de laborator pentru a fi 
depistată din timp o eventuală tulbu
rare renală.

Un mod de viață care să asigure 
întărirea organismului prin exerciții 
fizice, sport, plimbare în aer liber, 
o alimentație rațională, respectarea 
orelor de muncă și de odihnă sînt 
căi certe de prevenire a suferințelor 
renale.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Meșteri hîrțogari, 
meșteri 

„plâpumari"
Judecătoria sectorului 3. Dezbateri în do

sarul civil nr. 1077/1978 :
— Subsemnatul Petre Dumitru contest 

decizia de imputație și cer anularea ei, în
trucît nu mă știu vinovat de producerea 
acelui prejudiciu. Cer întreprinderii să pro
ducă dovezile cuvenite...

Drept care instanța acordă un termen, 
apoi altul... în sfîrșit, sosesc la instanță și 
precizările așteptate din partea întreprinde
rii — Grupul 3 Șantiere Construcții-Montaj 
din Capitală. Și iată ce precizează : „Avînd 
in vedere referatul nr. 5453, întocmit de 
compartimentul C.F.I., rezultă că s-au stabi
lit greșit persoanele vinovate de producerea 
pagubei... Ținind seama de nota prezentată 
de serv, contabilitate (...) decidem : se anu
lează decizia de imputație nr...".

Aceeași judecătorie, același gen de dezba
teri, dar alt dosar — nr. 1478/1978. Observați 
asemănarea :

— Subsemnatul Dumitru Voinea, contest 
decizia de imputație luată împotriva mea 
pentru depășiri de consum specific la ma
teriale...

Și iarăși, aceeași întreprindere către in
stanță : menționăm că decizia de imputație 
nr. 128 a fost anulată prin dispoziția nr. 148, 
pe care o anexăm in copie extras...".

Aceeași judecătorie, același gen de dezba
teri, dar alt dosar — nr. 2856/1978. Aceeași 
și întreprinderea — Grupul 3 Șantiere, 
aceeași și poziția adoptată în instanță : se 
anulează decizia de imputație nr...

Care să fie „substratul" acestor curioase 
imputații... cu reveniri ? După cum remar
ca magistratul Păstorel Zugrăvescu, pre
ședintele judecătoriei, nu altul decit dorința 
de a avea drept acoperire o „plăpumioară": 
dacă imputația „rezistă" — e bine, se poate 
spune că a fost prejudiciu, dar s-a recu
perat ; dacă imputația „pică" in instanță 
— tot e bine, întrucît unitatea a făcut rost 
de o acoperire care demonstrează ce grijulie 
a fost și nu s-a lăsat pină in pragul justi
ției...

N-ar fi de părere conducerea amintitei 
întreprinderi că, in loc de dezvoltarea sec
torului „plăpumârie", ar fi mult mai firesc 
și mai folositor pentru bunul mers al ac
tivității să se întroneze mai multă ordine 
și bună organizare ?

Geambaș... în pas 
cu secolul vitezei
...Fusese condamnat pentru speculă cu 

autoturisme. Asta fusese „specializarea" lui 
de pină atuilci : le cumpăra și le revindea. 
Repede, fără să se mai treacă și el în acte 
și cit mai în bîștig. Acesta, fusese, de alt
fel și laitmotivul atîtor vinzări-cumpărări: 
ciștigul fără muncă. Dar „căzuse" și ca 
atare fusese condamnat ; nu-i vorbă, știa el 
ce riscă, dar niciodată nu-i venise a crede 
că tocmai el o s-o pățească... în sfirșit, și-a 
ispășit pedeapsa și iată-1 pus în libertate. 
Bărbat în putere, 35 de ani, avea incă toate 
șansele să învețe a trăi cinstit... Cum, adică, 
să-și bată el capul cu slujba, să se scoale 
devreme ?... El, cu „priceperea" lui ?

Și-a cumpărat mai întîi un „Mercedes" 
(ocazie, avea să spună mai tîrziu, a dat pe

el numai 75 000). Vechea slăbiciune nu-i 
dădea însă pace (parcă geambașii de cai de 
odinioară nu făceau la fel?): l-a „schimbat" 
pe un „Fiat 850 Sport" și ceva bani pe dea
supra ; a dat apoi și „Fiat“»ul pe o „Dacia", 
plus compensația în numerar.;.

Să fi simțit că deverul în branșa auto se 
micșorase, că apăruseră noi riscuri ? Ori 
poate să fi sesizat o alta, mai rentabilă ? 
Fiindcă iată-1 pe Gabriel Mărgărit, „comer- 
santul" fără ocupație stabilă și recunoscută 
de lege, debutînd in negoțul cu „stereo". 
Adică boxe și stații de amplificare stereofo
nice, magnetofoane de performanță etc. De
venise, în scurt timp, „cunoscut" și „cunos
cător". Mii peste mii, zeci de mii peste zeci 
de mii. Total „cifră de afaceri" — in mai 
puțin de doi ani — aproape 350 000 de lei !

Și iată-1 din npu în fața instanței (Ju
decătoria sectorului 3). Un singur amănunt, 
din derularea judiciară a cazului, este cit 
se poate de concludent : în instanță, G. 
Mărgărit a încercat să față dovada că și el 
lucrase, fiind pe undeva încadrat. La coo
perativa „Marochineri". Cît timp lucrase, 
cit stătuse el „încadrat", care era suma pe 
care o putuse dovedi ca fiind cîștigată de 
el, prin munca lui ? Exact... 1 680 lei !

La același nărav, același epilog : o con
damnare pentru speculă.

Cine dâ apa 
la moara 

capatuieln ?
Ani în șir își făcuse munca lui fără să 

dea nimănui prilej să-l bănuiască de vreo

neregulă, fără să aibă nici un conflict cu 
legea. Evidențele depozitului erau bine ți
nute, la controale ieșea mereu bine... Pină 
într-o zi, cînd Pavel Nicolae (fost șef de 
depozit la I.J.G.C.L. Tulcea), împins de cine 
știe ce pornire lăuntrică pînă atunci înăbu
șită, a devenit deodată mai atent, privind 
cu „alți ochi" circuitul eliberării și decon
tării bonurilor de benzină, luind seama, tot
odată, și cum stau lucrurile cu normarea 
consumului la benzina pe care o distribuia 
el din depozit șoferilor întreprinderii. A 
studiat ce-a studiat, a observat ce-a obser
vat și trăgînd el anumite concluzii, planul 
sustragerii unor bonuri de benzină era ca 
și făcut. îi mai trebuia doar o „verigă" prin 
care să le valorifice. A găsit-o in persoana 
lui Ion Costache, la acea dată gestionar la 
stația „Peco". O vreme, totul a mers ca pe 
roate : unul sustrăgea bonuri, celălalt le 
„convertea" în bani. Numai o vreme, fiindcă 
inevitabilul tot s-a produs

— Am greșit... Regretăm mult faptele, 
onorată instanță, sintem gata să reparăm 
prejudiciul...

Făcuseră să dispară și „valorificaseră" 
bonuri de benzină reprezentînd o cantitate 
de peste 17 000 litri. Este semnificativ ce 
anume le dăduse „curajul" să se lanseze în 
asemenea afaceri : pe de o parte, Pavel 
Nicolae remarcase cît de „subțire" era con
trolul consumului de benzină la el în între
prindere și cum se „controla" numai canti
tatea, nu și calitatea benzinei date în con
sum ; pe de alta, Ion Costache, gestionarul 
de la „Peco", găsise un larg debușeu pentru 
benzina sustrasă, tn rîndul diferiților șoferi 
amatori care nu ezitaseră să între în 
cîrdășie cu el, cumpărînd pe sub mină ben
zină care ar fi fost, chipurile, „plusuri"...

De mare ajutor le sînt, necinstei și căpă- 
tuielii, lipsa de control și neorînduiala 1

Din caietul 
grefierului

„Sint fratele cercetatei in acest proces 
pentru justificarea averii și declar următoa
rele : eu cultiv o suprafață cu zarzavaturi 
și in fiecare an cresc doi porci, din care 
unul îl vînd. Din porcul pe care-l tai pen
tru casă, jumătate îl dau surorii mele, pe 
care o mai ajut cu făină, mălai, fasole, 
cartofi, vin De cite ori vin la București de 
două ori vara, o dată toamna și o dată 
iarna de sărbători, le aduc cite trei păsări".r

(Vă amintiți „Fals îndreptar pentru 
uzul... iliciților" — publicat în ziarul 
nostru din 21 Octombrie a.c. ? Iată o 
mostră a „generozității" și „altruismu
lui" rubedeniilor ilicitului. Dosarul nr. 
3239/1978, Judecătoria sectorului 2).

„Este adevărat că s-a folosit o furcă de 
fier in discuția avută, însă furca a fost a 
inculpaților...".

(Din dosarul nr. 2191/1978. Judecăto
ria Cîmpulung, județul Argeș).

„Inițial ne-am înțeles toți inculpații să-l 
batem pe reclamant pentru că ne era 
antipatic. Dar apoi ne-a venit ideea să-l 
dezbrăcăm pentru că făcea figuri și ne 
mințea...".

(Din dosarul nr. 6245/1978, Judecăto
ria sectorului 2).

Dinu POPESCU
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Bttii pentru intrarea in funcțiune
a primelor capacitâti - in fază decisivă
Pe șantierul Combinatului pe

trochimic Teleajen — unde se 
realizează cea mai mare inves
tiție din județul Prahova în ac
tualul cincinal — se află in prag 
de punere în funcțiune citeva 
obiective de importanță econo
mică deosebită. Este vorba de 
instalațiile de cocsare, de alchi- 
lare și cracare catalitică, pre
cum și de utilitățile aferente — 
casa de pompe, parcurile de re
zervoare etc.

Principala preocupare a fac
torilor angajați in finalizarea 
noilor capacități constă in inten
sificarea la maximum a ritmu
lui de montaj al utilajelor teh
nologice. în acest scop, au fost 
stabilite grafice de execuție, cu 
termene precise de montaj pen
tru fiecare obiectiv în parte. 
Totodată, lucrările rămase de 
executat au fost repartizate pe 
echipe și maiștri, stabilindu-se 
necesarul de materiale, utilaje 
de construcții și forță de muncă 
pentru realizarea lor grabnică. 
Cu sprijinul direct al comitetu
lui județean de partid a fost re
zolvată aproape in întregime 
problema asigurării efectivelor 
de muncitori. Astfel, de pe alte 
șantiere ale Trustului de con
strucții industriale din Ploiești, 
de la Întreprinderile de antre
priză. din unitățile industriale 
ale județului, precum și din ca
drul Centralei industriale de ra
finării și petrochimie au sosit 
în ultima vreme la Teleajen 
circa 1 000 de oameni. Prezența 
lor este vizibilă prin puternicul 
reviriment imprimat desfășură
rii tuturor categoriilor de lu
crări. Organizarea, repartizarea 
riguroasă a oamenilor pe puncte 
de lucru, îndrumarea perma
nentă și controlul activității fie
căruia din ei, folosirea deplină 
a timpului de lucru și utilajelor 
din dotare au devenit coordona
tele de zi cu zi ale muncii con
structorilor și montorilor.

Cîteva secvențe desprinse de 
pe șantier sint semnificative in 
acest sens. La instalația do cra
care catalitică, maistrul electri
cian Ion Mihai ne-a spus : „Am 
mai primit încă trei oameni in 
brigada mea. Acum vom putea 

face față lucrărilor cu succes. 
Muncim în flux continuu, urmă
rind îndeaproape activitatea 
montorilor. Firesc, deoarece noi 
venim imediat după ei și execu
tăm racordurile, precum și in
stalațiile curente aferente". A- 
firmațiile maistrului sint susți
nute, in primul rînd, de ritmul 
de lucru atins în prezent, care 
este de două ori mai mare decit 
in perioadele anterioare. Cu 
sirguință și tenacitate se mun
cește și la alte puncte de lucru.

— Care este ritmul de lucru, 
dacă-1 comparăm cu ultima de

PE MARELE ȘANTIER 
AL COMBINATULUI PETROCHIMIC 

DE LA TELEAJEN-PLOIEȘTI

cadă a lunii trecute 1 — 11 În
trebăm pe maistrul Giurea.

— Păi. ca să zic așa. sudăm și 
montăm cu 30—40 la sută mai 
multe utilaje. E ceva !

Evident, este mult dacă avem 
în vedere exigenta ce se acordă 
calității lucrărilor, mai ales su
durilor de mare dificultate ce se 
fac acum pe șantier. Inginerul- 
sef al șantierului de montaj, Va
lentin Florescu. ne face cunoș
tință și cu echipa lui Petre Con
stantin. care tocmai lucra la le
găturile pompelor de înaltă pre
siune a degazorului. Același 
ritm, același gind : Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe baza 
graficelor zilnice de lucru. La 
tablourile de comandă ale insta
lațiilor de cracare catalitică si 
alfilare îl reținem pentru citeva 
minute din lucru pe șeful de bri
gadă Paul Spălățelu. „Efectuăm 
lucrări de mare finețe, unde se 
cere o calificare corespunzătoare, 
dar si o inaltă responsabilitate 
in muncă — ne-a spus el. De 
aceea, deviza noastră de muncă 
este următoarea : „Prin calitate, 
randament înalt !“.

— Adică ?

— Dacă se lucrează cu atenție 
și bine de la început, nu trebuie 
să mai revenim la legături, la 
operațiile efectuate greșit. Și ast
fel cîstigăm timp prețios. Anga
jamentul ne care ni l-am luat — 
si anume ca întregul tablou de 
comandă să fie gata cu toate 
probele de rigoare la data de 14 
ianuarie 1979 — vrem să ni-1 res
pectăm întocmai. Altfel instala
țiile nu pot porni la termenele 
.stabilite. Lucrăm în program 
prelungit. Șl munca ne este răs
plătită atît de aprecierile poziti
ve pe care le primim din partea 

beneficiarului, cit și de ciștigu- 
rile noastre : 3 500—3 800 lei lu
nar.

Eforturile ee se depun pentru 
ca ritmul de lucru să crească de 
la o zi la alta sint dublate, după 
cum se vede, de preocuparea 
pentru realizarea unor lucrări de 
inalt nivel calitativ. Tehnicianul 
Ovidiu Ghiță ne-a precizat de 
altfel : „Atît pe parcursul execu
tării unei lucrări, cit si imediat 
după terminarea acesteia, este 
efectuat un control de calitate 
amănunțit si exigent. Practic, 
fiecare ventil, flecare șurub este 
verificat. Grija pentru calitatea 
ireproșabilă a lucrărilor este 
pusă in evidentă și prin modul 
cum au fost repartizați noii 
muncitori sosiți pe șantier. O 
comisie a făcut testări profesio
nale riguroase si apoi fiecare om 
a primit sarcini în funcție de 
pregătirea sa.

Ritmul susținut de montai este 
ilustrat, cit se poate de convin
gător. de scăderea rapidă a sto
cului de utilaje aflate ne șantier. 
Tn luna noiembrie volumul uti
lajelor nemontate a fost dimi
nuat cu mai mult de 390 

de tone, iar în zilele care 
au trecut din decembrie — cu 
alte cîteva sute de tone.

Consemnăm că. în ultima pe
rioadă. numeroși furnizori s-au 
aliniat cu promptitudine la efor
turile intense de pe șantierul din 
Teleajen. reușind să introducă 
mai multă ordine in livrarea uti
lajelor si materialelor. Astfel, au 
început să sosească masiv armă
turile metalice de la întreprinde
rea de utilai petrolier, materia
lele si piesele de la întreprin
derea de utilaj petrolier si forjă 
Rm. Vilcea S.a. „Aceasta demon
strează solicitudinea întreprinde
rilor furnizoare — ne spunea di
rectorul tehnic al combinatului, 
ing. Mihai Niculescu — hotărîrea 
lor de a contribui la reușita efor
turilor noastre. Un marc sprijin 
ne-au dat. de exemplu. între
prinderea de utilai chimic si în
treprinderea "1 .Mai» din Plo
iești. Cu multă receptivitate au 
introdus in fabricație si ne-au 
livrat în avans chiar anumite 
utilaje si piese necesare nouă la 
montai. Dar acum, cind a înce
put numărătoarea inversă a pu
nerii in funcțiune a instalațiilor, 
cind nu ne mai putem permite 
nici măcar o intirziere de o zi, 
se cere o punctualitate de cea
sornic din partea furnizorilor".

Analiza efectuată recent pe 
șantier a scos in evidentă faptul 
că nu toți producătorii de uti
laje se încadrează în termenele 
stabilite de livrare. Este cazul 
întreprinderii de pompe Bucu
rești — care nu a trimis la ter
menul prevăzut pompele nece
sare. întreprinderii de utilaj chi
mic Găcști — care nu a trimis 
un fierbător și două răcitoăre. 
I.C.P.E.T. Cluj — care a întirziat 
livrarea a trei pompe dozatoare 
S.a.

Ritmurile la montai trebuie să 
crească si mai mult în zilele ur
mătoare. Pentru aceasta e nece
sar ca atît furnizorii reștanțieri, 
cit și montorii de ne șantier să 
nu precupețească nici un efort, 
să acționeze energic, cu stăruin
ță in vederea respectării progra
melor si termenelor prevăzute.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Hotărîtoare este acum folosirea la maximum a 
timpului de lucru și a utilajelor din dotare. Prin 
organizarea in echipe complexe, incluzind montori 
și sudori, constructorii reușesc să asigure in exe
cuția lucrărilor un flux neîntrerupt și un înalt nivel 
calitativ, prin studierea lor din timp. Maistrul Ste- 
lian Giurea, aflat în mijlocul oamenilor săi, coor- 

j donează atent lucrările de la inslalațio 'rte''cra- 
( care catalitică. ........ . .

Ritm înalt, dar și calitate ireproșabilă ia fiecare 
lucrare executată I Aceasta este deviza de muncă a 
constructorilor și montorilor de pe șantier. La fi
nalizarea legăturilor pompelor de inaltă presiune 
pentru utilajul degazor, unde lucrează echipa 
lui Petre Constantin, ca și la celelalte puncte de 
lucru, fiecare operație este efectuată cu maximă 
grijă, sub îndrumarea permanentă și competentă a 
maiștrilor și inginerilor.

• Cind primele |udețe anunțau Îndeplinirea principalelor preve
deri pe primii trei ani ai cincinalului, ne întrebam : cine urmează ? 
La această oră se află în această poziție de mers înaintea ceasului 
28 de |udețe și municipiul București. • Doar citeva zile separă in: 
formațiile primite de pe două „planete" ale siderurgiei românești. 
La Hunedoara a fost pus în funcțiune primul cuptor electric de 100 
tone al oțelăriei nr. 2. La Galați a început să lucreze forja grea, 
printre cele mai puternice din țară. Două piese de marcă în lada 
de zestre a cincinalului revoluției tehnico-științifice. © A fost con
struită, pentru prima dată la noi, o macara turn de 1 000 tone forță. 
Puternica instalație de ridicat poartă semnătura întreprinderii de 
poduri metalice și prefabricate Pitești și va fi plantată curînd pe 
malul mării pentru a ajuta pe constructorii digurilor. Ajutor, nu glu
mă I • Constructorii „Porților de Fier-2" asaltează fără răgaz ter
menele lucrărilor, încercînd și reușind să devanseze graficul stabilit. 
Drept urmare ne asaltează și veștile despre sporul cu care lucrează. 
Una, mai recentă, venită prin frigul de afară, încălzită la dogoarea 
palmelor bătătorite: cu trei luni mai devreme au început lucră
rile la digul de inchidere a brațului stîng al fluviului. Vom bate 
in continuare cu plăcere la porțile Dunării, ascultînd cum 
bat orele hărniciei. • in industria românească constructoare de ma
șini și-au făcut apariția, în acest cincinal, 5 000 de produse noi sau 
modernizate. în acest fel, ponderea de noutate în totalul producției 
reprezintă 41 la sută. Așa cum cer interesele economiei naționale, să 
spunem și noi : la mai mult I ® Explozie de recorduri în perimetrul 
hidrotehnic din nordul Olteniei, Cerna—Motru—Tismana, la realizarea 
aducțiunilor secundare. Galeria Balmezu—lovanu a fost săpată cu 133 
de zile în avans. O altă galerie, Olanu—Craiovița, s-a terminat și ea 
mai repede cu 41 de zile. Drept care trecem pe minerii în cauză, 
cu litere mari, în galeria principală a fruntașilor. 0 O idee de nota 10: 
„ATELIER 2 000", concursul organizat de revistele „Cutezătorii" și; 
„Jobarat" menit să stimuleze de pe acum imaginația și spiritul înnoitor 
la cei ce vor fi în anul 2000 muncitorii, specialiștii noștri de nădejde. • 
Cifră rotundă în producția de aluminiu : tona nr. 2 600 peste prevederi, 
între timp, metalurgiștli din Slatina vor fi rotunjit cifra amintită, furni- 
zînd economiei naționale cantități suplimentare de metal alb. Rezulta
tele sînt cu atît mai meritorii cu cit informația trimisă redacției este în
soțită de o precizare: succesul relatat a devenit posibil în condițiile 
reducerii consumului de energie electrică — și nu puțin: cu 35 
milioane kilowați-oră. • Cunoaștem numele cîștigătorilor concursului 
organizat pentru stimularea pregătirii profesionale q crescătorilor de 
animale. Ei sint Ion Tobolcea și Ștefan Vasile din județul Buzău, Cor
nel Dunavățu — județul Constanța și Mariana Avrigeanu din Ilfov. în-, 
tr-un clasament al punctelor cardinale. Sudul se poate declara satis
făcut... • Premieră Industrială la Drăgășani: a început să lucreze 
întreprinderea de prelucrare a maselor plastice. Evenimentul dintre 
dealurile Drăgășanilor se sincronizează cu intrări parțiale în funcțiune 
la fabricile de profil din Focșani și Otopeni. Dacă aceasta din urmă 
și-ar fi avut sediul ceva mai spre nord, la Valea Călugărească, am fi 
putut vorbi, simultan, de două triunghiuri — al chimiei și al licorilor 
de viață lungă — într-unul singur • Mlcromotoarele din Pitești avan
sează cu succes pe autostrada înnoirii. Numai în acest an la întreprin
derea specializată de pe Rîul Doamnei au fost introduse în fabricația 
de serie 12 tipuri de motoare, făcînd ca ponderea produselor noi și 
modernizate in totalul producției să reprezinte 56 la sută. Cei care 
eventual nu știu la ce folosesc motorașele piteștene sînt invitați să 
privească mișcarea ștergătoarelor de parbriz sau să asculte mașina de 
spălat rufe din propria-i locuință. Constructorii ne asigură că micile 
motoare au suportat cu curaj operațiile de micșorare a gabaritelor, a 
consumurilor de materiale și energie. Și funcționează la fel de bine și 
acum. Dacă nu mai cu spor decît înainte...

Rubrică alcătuită de N. UDROIU

Ciștigătorii concursului „Cel mai bun agricultor"
Sîmbătă s-a încheiat faza repu

blicană a concursului profesional 
pentru titlul de „Cel mai bun agri- 

„cuțț.pr".. .dgsțășucet timp de două 
ziî? la Casa agronomului de la 

..Șloene.ști, siudefail Prahova......Com-; 
jEtiția a fo&LjKgănizață'de-Uniu- 
nea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare. C.C. al U.T.C. și Uniunea 
sindicatelor din agricultură, in
dustria alimentară și ape. La con
curs au luat parte, in etapele de 
masă, mai bine de 43 800 coopera
tori și muncitori care lucrează în 
cultura porumbului, plantelor teh
nice, legumicultura, viticultură și 
pomicultură din cooperativele agri
cole de producție, întreprinderile 
agricole de stat și stațiunile de

cercetări. La faza republicană au 
fost admiși primii clasați pe județe.

La încheierea actualei ediții, 
care, după aprecierea specialiștilor, 
a prilejuit un larg și util schimb 
rle experiență, cei mai buni agrU 
puitori șT cîȘtigătarJ ai fazei repu
blicane au fost desemnați : la cul
tura porumbului — loan Tănăselea, 
de la C.A.P. Urecheni. județul 
Neamț ; la plante tehnice — Angela 
Oprea, de la C.A.P. Inotești, ju
dețul Prahova : cel mai bun legu
micultor — Fiistos Berta, de la 
C.A.P Reteag, județul Bistrița- 
Năsăud ; în domeniul viticulturii — 
Dumitru Tîrlea de la I.AjS. Va
lea Călugărească, județul Prahova, 
iar in pomicultură — Ion Cosma, 
de la C.A.P. Răuțăști, județul 
Neamț. '

CĂUTATI MECANIZATORI?
II GĂSIȚI IN PROPRIA COMUNĂ!

Dotarea agriculturii cu un număr 
tot mai mare de tractoare, diversifi
carea mecanizării lucrărilor și nece
sitatea de a se munci, in unele pe
rioade, și in schimburi de noapte so
licită un număr tot mai mare de me
canizatori. De unde-i luăm ? Desigur, 
in primul rînd mecanizatorii sint pre
gătiți in școli de specialitate. Dar. 
alături de ei. pe tractoare, lucrează 
tot mai mulți țărani, rriembri ai 
cooperativelor agricole, alți oameni ai 
muncii din agricultură și chiar lucră
tori ai instituțiilor și unităților eco
nomice din comune. La Conferința pe 
tară a președinților consiliilor popu
lare s-a subliniat necesitatea ca toți 
lucrătorii din agricultură, incepind 
cu președintele cooperativei, inginerul 
șef, contabilul și intregul personal 
care lucrează in diferite domenii din 
cooperativă, ca funcționari, să știe să 
conducă tractorul și mașinile agricole, 
astfel incit in perioadele de vîrf ale 
lucrărilor agricole să treacă și să lu
creze nemijlocit pe tractoare și ma
șini agricole. De asemenea, s-a indi
cat ca și alți lucrători din diferite 
domenii, inclusiv de la consiliile 
populare, și chiar președinții consi
liilor populare să invețe să conducă 
tractoarele și mașinile agricole, pen
tru ca. atunci cind aceștia merg pe 
cimp, să nu se uite numai la tractoi. 
ci, dacă este nevoie, să știe să pună 
mina și să-i arate tractoristului cura 
să are și cum să lucreze mai bine.

în toate județele au fost organizate, 
pe lîngă stațiunile de mecanizare, 
cursuri speciale pentru învățarea 
conducerii traotorului. Este deosebit 
de semnificativ ce s-a realizat in a- 
ceastă privință în județul Argeș, ju
deț in care există o experiență mai 
veche in această privință. în articolul 
„Brigada de mecanizatori a primaru
lui", publicat in ziarul" nostru, era 
înfățișată o interesantă inițiativă 
din comuna Izvoru în ce pri
vește Învățarea conducerii tractorului 
de către membrii cooperativei agri
cole. Iată cum s-au petrecut lucru
rile. Marin Bucinică. primarul co
munei Izvoru, văzînd că unele trac
toare și mașini agricole din dotarea 
secției S.M.A. nu erau folosite la în
treaga capacitate din lipsă de meca
nizatori, s-a interesat de oamenii din 
comună care știu să conducă trac
torul. A găsit vreo 10 care ur
maseră cursuri de calificare in 
meseria de mecanizator sau în
vățaseră la școli profesionale. Ei 
îndeplineau diferite alte funcții 
în comună. Primarul însuși era 
un fost mecanizator. care mai 
mulți ani lucrase ca șef de brigadă 
la cooperativa din comună. I-a strîns 
la un Ioc, i-a pus la încercare, au mai 

făcut unele cursuri de pregătire, iar 
apoi s-au prezentat la directorul sta
țiunii din comună. .

„Am venit să ne dai și nouă de 
lucru 1“ — a spus primarul.

Directorul, care îl cunoștea bine pe 
primar, nu prea știa ce să creadă. Din 
vorbă în vorbă, au ajuns Ia înțele
gere — și anume ca „oamenii primaru
lui" să lucreze pe terenurile coope
rativei din Izvoru la munci mai 
ușoare — arat, grăpat, discuit și al
tele. Primarul și alți cițiva dintre ei 
care cunoșteau bine meseria de me
canizator au cerut să, lucreze și pe 
combinele C 12 la recoltat păioase. 
La început, mecanizatorii din S.M.A. 
i-au privit cu neîncredere. „A uitat 
Marin Bucinică de cind e primar să 

Pregătirea „schimbului de rezervă44 
al mecanizatorilor - o valoroasă inițiativă 
argeșeană - se extinde în întreaga țară
mai mînuiască combina" — ziceau 
unii, mai in glumă, mai în serios.

— Nu a fost deloc ușor — ne-a 
spus Marin Bucinică. Pentru a face 
față combinei C 12, care este o ade
vărată uzină, a trebuit să mă pregă
tesc temeinic. Veneam la lucru cu 
mult înainte de răsăritul soarelui. 
Pînă să vină ceilalți mecanizatori din 
brigadă, eu aveam combina reglată, 
aprovizionată cu carburanți. înainte 
de a intra în lan, mai verificam unele 
arișamble, o încercam de mai multe 
ori. Așa am reușit să Îndeplinesc și 
chiar să depășesc norma prevăzută la 
recoltat, fiind stimulat de conduce
rea stațiunii pentru rezultatele ob
ținute.

Ceilalți mecanizatori din brigada 
primarului au lucrat la arat, discuit, 
grăpat, eliberat terenul, iar mecani
zatorii cu experiență au trecut pe 
combine sau au fost repartizați la se
mănat și la arat, în schimbul de 
noapte. în felul acesta, campania de 
vară s-a incheiat cu cîteva zile mai 
devreme decît in alți ani.

Inițiativa de la Izvoru a atras a- 
tenția organelor județene. Intr-o șe
dință de lucru cu primarii, secreta
riatul comitetului județean de partid 
a trasat ca sarcină să se organi
zeze mai bine, mai temeinic, cursu
rile de masă pentru conducerea trac
torului și mînuirea mașinilor agricole. 
Ce rezultate au fost obținute în ac
țiunea de pregătire a cooperatorilor 
și a altor oameni ai muncii de la sate 
pentru conducerea tractorului și mi- 

nuirea mașinilor agricole ? Pentru a 
da răspuns la această întrebare, am 
poposit din nou pe meleagurile arge- 
șene. Am aflat că inițiativa se desfă - 
șoară cu rezultate bune in tot județul. 
Astfel. încă din iarna trecută au fost 
organizate mai multe cursuri unde 
cooperatori și alti oameni ai muncii 
de la sate au deprins condu
cerea tractorului. Timp de trei 
luni de zile au învățat unele 
noțiuni teoretice de întreținere a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
și și-au însușit modul de exe
cutare a lucrărilor. Alte trei luni 
au lucrat in cimp alături de tracto
riștii cu experiență. Astfel, in cele 
cinci cooperative agricole din raza 
consiliului intercooperatist Izvoru, au 

ajuns să cunoască conducerea trac
torului și mînuirea mașinilor agrico
le 110 cooperatori, precum și alți oa
meni ai muncii din comună care, 
anul acesta, au lucrat pe lingă bri
găzile S.M.A. La S.M.A. Miroși au 
fost pregătiți alți 116 cooperatori și 
oameni ai muncii din comună, la 
S.M.A. Costești — 120. la Birla - 
110 etc. în primăvară, după exem
plul celor de la Izvoru. aceștia au 
trecut la lucru alături de mecaniza
torii cu experiență. Așa s-a creat 
posibilitatea ca pe parcursul campa
niei agricole din anul acesta să se 
organizeze schimbul doi la toate 
cooperativele agricole.

In campania agricolă din primăva
ra acestui an, alături de mecanizatori 
de bază au lucrat și 310 cooperatori 
și alți oameni ai muncii care au e- 
fectuat circa 15 500 ore, ceea ce echi
valează cu executarea lucrărilor agri
cole pe 5 000 hectare. Astfel, toate lu
crările agricole de primăvară au fost 
efectuate doar în 8 zile, față de 13 
zile cit erau prevăzute.

Pină să înceapă campania agricolă 
de vară, rezerva de mecanizatori a 
mai sporit, ajungînd la 513 oameni. 
Ei au efectuat 20 200 ore de muncă, 
ceea ce a dus la scurtarea campaniei 
de vară cu 4 zile. S-a lucrat conco
mitent la recoltat, transport, elibera
rea terenului de paie, arat în două 
schimburi, ca și la discuit, grăpat. la 
semănatul culturilor succesive.

în campania de toamnă au lucrat 
586 de oameni din „armata" de rezer- 

yă a mecanizatorilor, care au efec
tuat 30 000 de ore. Perioada stabilită 
inițial pentru strîngerea recoltei si 
insămințarea culturilor păîoase din 
această toamnă a tost redusă cu 5 
Zile, iar arăturile pentru culturile de 
primăvară — cu circa 15 zile. . Ar
geșenii apreciază, pe bună dreptate, 
că rezultatele bune obținute, produc
țiile superioare realizate, care le-au 
făcut cinstea de a se sărbători de 
două ori consecutiv „Ziua recol
tei" la ei în județ, se datoresc și 
acestei „armate de rezervă a meca
nizatorilor". care a contribuit din 
plin la executarea în timpul optim 
a lucrărilor agricole.

In această perioadă, cind la sate se 
muncește inteAs pentru a se pune o 
bază puternică producției agricole din 
anul viitor, se face și pregătirea unui 
nou contingent de mecanizatori. In 
acest scop, au fost recrutați incă 400 
de cooperatori și alți oameni ai mun
cii de la sate care vor urma cursurile 
de masă in vederea cunoașterii con
ducerii tractorului si minuirea ma
șinilor agricole. Ei se vor alătura ce
lor 1 386 mecanizatori de rezervă care 
există în prezent in județul Argeș.

Este demn de subliniat faptul că 
această valoroasă inițiativă a cuprins 
repede întreaga tară. Pe baza orien
tărilor date de conducerea partidului 
cu privire la necesitatea ridicării 
gradului de pregătire profesională c 
țărănimii. Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole și Ministerul A- 
griculturil au organizat cursuri de ca
lificare a cooperatorilor in meseria 
de mecanic agricol și cursuri de masă 
pentru însușirea conducerii si minui- 
rii mașinilor agricole. Asemenea 
cursuri s-au organizat prin stațiunile 
de mecanizare care servesc, coopera
tivele agricole, la ele participînd un 
mare număr de oameni. Ca urmare, 
numărul mecanizatorilor „de rezer
vă" a ajuns la peste 58 000. în 
timpul campaniilor agricole ei au 
urcat la volanul tractorului și au 
efectuat un mare volum de lucrări, 
în această Iarnă, în toate județele 
se pregătește un nou eșalon de me
canizatori — în număr de aproape 
65 000 — care, după absolvirea
cursurilor, vor primi certificate sau 
adeverințe pentru conducerea trac
torului și minuirea mașinilor agri
cole. în felul acesta, țăranul ajunge 
să stăpinească o meserie reprezenta
tivă pentru actuala etapă de dez- 

.voltare și modernizare a agricultu
rii. Nu peste multă vreme, profe
siunea de agricultor se va confun
da cu aceea de mecanizator.

Florea CEAUȘESCU

De ce unii cîștigă mai mult
din zootehnie?

Răspunsul este simplu: cresc animale din prăsită proprie și le îngrijesc bine
în zootehnie, acum, înainte de în

cheierea bilanțului anual, se pune 
problema livrării ritmice a produselor 
animaliere si realizării integrale a 
efectivelor de animale planificate. Tn 
județul Sibiu, aceste probleme au 
constituit obiectul unor analize efec
tuate din inițiativa comitetului jude
țean de partid, prin care organele 
agricole urmăresc atit recuperarea 
restantelor la livrarea cărnii si lapte
lui către fondul de stat, cit si creș
terea efectivelor matcă la vaci si oi. 
Potrivit datelor centralizate la direc
ția agricolă, cooperativele agricole au 
livrat mai puțin cu 46 000 hl lapte 
fată de planul pe 11 luni. La aceasta 
au contribuit atit producția medie 
scăzută, cit si nerealizarea numărului 
de vaci-matcă prevăzut. De aseme
nea, fată de efectivele nlanificaie, 
cooperativele agricole au mai puțin 
cu 2 000 de,bovine. Această problemă 
este legată de creșterea in totalitate 
a vițelelor de prăsilă.

în județul Sibiu există posibili
tăți de sporire a producției zoo
tehnice si de creștere a efectivelor

Specificare Cooperativa agricolă 
Apoldu de Sus

Cooperativa agricolă 
Apoldu de Jos

plan realizat plan realizat
Efective de bovine 590 670 ’750 650
vaci matcă 400 403 500 485
viței total obținuți 310 363 280 241
Producția medie de lapte
pe vacă (litri) 2 800 3 016 1 750 1 750

Rezultă, așadar, că cele două uni
tăți aflate „hotar în hotar", cu un po
tential economic asemănător, au re
zultate mult diferite în zootehnie. 
Astfel. în timp ce cooperativa Apoldu 
de Sus. in primele 11 luni din acest 
an a vindut statului 7 546 hectolitri 
lapte, cea învecinată a livrat doar 
3 541 hectolitri. De ce aceste dife
rente ? Ne vom referi Ia una dintre 
problemele majore : realizarea efec
tivelor de bovine totale si matcă.

La Apoldu de Sus, șeful fermei, 
Teodor Ancuta. cunoaște starea fizio
logică a fiecărei vaci sau juninci. ur
mărește cu regularitate si cu exigen
tă modul cum se aplică insămintările 
artificiale, iar rezultatele sint fâartc 
bune : in acest an se obțin 91 de viței 
la suta de vaci, fată de 80 cit s-a pre
văzut în plan. Se cuvine subliniată, 
totodată, preocuparea de a creste vaci 
din rasa Bălțată românească, cu po
tential productiv bun. fără a cheltui 
bani pentru cumpărarea lor din alte 
părți. Aici se aplică corect si în tota

de animale. Este o realitate de
monstrată de acele cooperative 
agricole in care consiliile de 
conducere au organizat activita
tea pe baze științifice, au întronat 
ordinea si disciplina in fermele zoo
tehnice. asigură furajarea rațională a 
animalelor, se ocupă de rezolvarea 
proceselor complexe de reproducție

Față în față două 
cooperative agricole 

din județul Sibiu

si de selecție. Dar. alături de aseme
nea unități sint altele care, in condiții 
asemănătoare, obțin rezultate diferite. 
In această privință este cit se poate 
de edificatoare situația a două coo
perative învecinate : Apoldu de Sus 
și Apoldu de Jos. Tabelul de mai jos 
arată cum au fost îndepliniți princi
palii indicatori de plan pe 1978 : 

litate metodele de hrănire si îngri
jire rațională a vițeilor, ceea ce pre
vine pierderile si asigură creșterea 
efectivelor de vaci din prăsilă proprie.

Sînt multe cauze care determină ca 
la cooperativa agricolă Apoldu de Jos 
efectivele de animale si producția de 
lapte să fie mai mici. în primul rînd. 
aici nu se pune bază pe creșterea vi- 
telelor din prăsilă proprie, ci se 
recurge lp cumpărarea vacilor. Anul 
trecut au fost cumpărate 118 vaci 
pentru care s-au cheltuit 1.2 milioane 
lei, iar in acest an — 49 vaci, care au 
costat 390 000 lei. Sume mari de bani, 
care au afectat echilibrul financiar al 
unității, s-au cheltuit si în anii ante
riori. fără să se tragă învățămintele 
cuvenite din această practică păgubi
toare. Trebuie arătat, de asemenea, 
că în acest an pierderile de vitei au 
depășit limitele admise. Și acum, la 
început de iarnă, vițeii sînt ținuți in- 
tr-un adăpost friguros și umed.

Pierderile de vitei si starea lor de 
sănătate precară sînt cauzate si de 

neasigurarea hranei acestora — inla- 
vit Si furaje combinate, care fac parte 
integrantă din tehnologia de creștere 
stabilită. Deși sumele necesare cum-; 
părării acestor furaje indispensabile 
nu sint prea mari, ele nu au fost asi» 
gurate decit eu intermitentă. Su
punem atenției aceste probleme 
întrucît și in alte cooperative 

■agricole consiliile de conducere 
manifestă tendința de a neglija pu
nerea în valoare a propriilor posibili
tăți de creștere a vacilor, preferind 
calea mai ușoară, dar costisitoare, de 
a le cumpăra. De asemenea, cumpă
rarea vacilor nu contribuie cu nimfc 
la creșterea efectivelor matcă pe 
tară, ci înseamnă doar trecerea lor 
dintr-un sector în altul, dintr-o imi
tate agricolă în alta.

Rezultatele diferite în fermele zoo
tehnice ale cooperativelor amintite se 
datorează si modului cum se ocupă 
consiliile de conducere, organizațiile 
de partid de permanentizarea si cali
ficarea îngrijitorilor, de crearea unor 
condiții bune de lucru, de stimularea 
lor materială si morală pe baza siste
mului de organizare a producției si a 
muncii în acord global. O comparație: 
la Apoldu de Sus. marea majoritate 
a îngrijitorilor au o vechime in 
aceeași muncă de peste 10—15 ani. iar 
unii chiar mai mult. îngrijitorii Ion 
Drăcosu, Lucica Piesa. Dumitru Dră- 
cosu și alții constituie veritabile, 
exemple de disciplină si conștiincio
zitate. sint sprijiniți și îndrumați să-și 
facă meseria ca la carte. Muncind 
bine, ei cîștigă cite 2 000 lei lunar.

Și la Apoldu de Jos sînt mulgători 
vrednici, unii cu o vechime de peste 
5—10 ani în aceeași muncă : Ilie 
Fulea. Constantin Bozdog. Ion Ben, 
Dumitru Cojocaru si alții. Dar numă
rul acestora este prea mic. Și. de fapt, 
în zootehnie se cere ca toti. absolut 
toți îngrijitorii, să aibă un grad de ca
lificare ridicat, precum și continuitate 
în muncă. Or, 12 îngrijitori de viței 
au o vechime mai mică de un an în 
această. îndeletnicire pretențioasă.

Unitățile agricole sibiene âu tradi
ție si experiență în creșterea anima
lelor. dar pentru a se asigura redre
sarea zootehniei, ele se cer puse in 
valoare cu mai multă perseverentă, 
în repetate rinduri. in unitățile cu 
rezultate slabe au fost analizate cau
zele acestora ; principalul este însă 
ca organele județene de partid și 
agricole să asigure aplicarea proprii
lor programe de măsuri pentru spo
rirea producției, creșterea și amelio
rarea efectivelor-de animale.

C. BORDEIAMJ
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Ca factor primordial de existență 
si de afirmare a poporului român, 
limba noastră atestă atît străvechi 
rădăcini traco-dace, dar mai ales o 
romanitate compactă, mereu vie, 
continuind neîntrerupt latina dună
reană. statornicită în Dacia 
fondul unei culturi bogate, 
romane.

Acum un secol, îndată după 
păruse cartea lui Iulius Jung, 
Anfange der Romănen" (Viena 
Eminescu o prezenta cititorilor 
rieruluj de Iași",

pe 
pre-

ce a-
„Die 

1876), 
„Cu- 

rieruluj de Iași", salutînd încă o 
voce a adevărului despre permanența 
și romanitatea limbii române în toa
te vechile provincii ale Daciei, despre 
continuitatea istorică 
nostru pe aceste 
lucite prin argu
mentare sînt con
cluziile din analo
gia unor eveni
mente asemănă
toare. Autorul ci
tează Noricul. Re- 
ția, ba . tot Impe
riul Roman în 
vremea invasiunii 
popoarelor ger
manice și arată 
cum nicăieri po
poarele nouă, ve
nite asupra celor 
așezate nu le-au 
nimicit pe aces
tea, ci le-au cu
cerit numai".

Șase decenii 
mai tîrziu, F. Lot 
înscria în isto
ria 
un 
mă

a poporului 
meleaguri : „Stră*

cială a Daciei. După o mie de ani, 
aceste regiuni adăpostesc, fără vreo 
îndoială, o populație latinofonă, ai 
cărei urmași continuă să ocupe ace
eași țară". Savantul suedez ajunge 

■ la o stringentă formulare finală, 
memorabilă prin densitate și adîn- 
cime: „Dacă deci este 
că latina • s-a menținut în 
fără ‘ '
II-lea 
ciuda 
ne de 
nerea 
tat apoi, cu toată izolarea totală, în- 
cepind cu sec. al VI-lea — dacă a- 
dăugăm la asta că latinitatea aceas
ta a supraviețuit nu ca o epavă a- 
runcată la mal de valuri, nu ca un

adevărat
Dacia 

întrerupere din secolul al 
al erei noastre, și asta in 

unui mileniu de invazii străi- 
tot felul, cu toată descompu- 

socială completă care a rezul-

tind amănuntul profund semnifica
tiv al caracterizării limbii române 
de către V. Kiparski, profesor de la 
Helsinki, care a susținut că această 
limbă esțe „din punctul de vedere 
lingvistic cea mai interesantă din 
Europa", Alf Lombard încheie : 
„pentru noi, romaniștii care încer
căm să examinăm ce a devenit la
tina după două mii de ani, unicul 
reprezentant actual al latinei orien
tale constituie un cîmp de studii la 
fel de important ca și marile ei su
rori din Vest".

Acest adevăr este perfect demon
strat în masiva lucrare a savantului 
italian Carlo Tagliavini. „Originile 
limbilor romanice", recent tipărită și

atestările românilor și a limbii lor, 
adunate de Al. Marcu, Mariano Ba- 
ffi, George Lăzărescu etc., argumen- 
tînd cu noi date continuitatea și spe
cificul structurii ei.

Structura modernă a limbii româ
ne și resursele expresivității sale au 
constituit un capitol bogat al comu
nicărilor la Congresul romaniștilor 
acum un deceniu la București. Lim
ba română în context european va 
putea constitui și un capitol al mun
cii de cercetare la secția de română 
a Universității 
astfel de 
de pildă, 
prof. Ch. 
secularei 
pellier,

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI»

TEATRELE DE AMATORI
la încheierea etapei de masă (DLyon. Intr-o 

vor intra, 
pagini ale 

, directorul 
la Mont- 

roma- 
nes". autorul sin
tezei recente des
pre limbile roma
nice în ansamblu 
(Presses universi- 
taires. 1975) din 
care citez : ,.Ră- 
mînînd solid spri
jinită pe aportul 
folcloric și pe 
limba vechilor 
cronici românești, 
acești oameni de 
cultură au recurs 
la italiană. ia 
franceză, la toate 
resursele culturii 
occidentale. Con
trabalansând efec
tele cosmopolitis
mului cu reroma- 
nizarea, datorită 
româna moder- 

națio- 
Ace- 

1964 
Emi-

din
antologie 

frumoasele 
Camproux, 

reviste de 
,Revue des langues

Limba-întiiul mare poem

al unui popor
însemnări de Gh. BULGĂR

Festivalul național „Cîntarea României", festival al muncii și 
creației, a dat un extraordinar impuls vieții și rațiunii de a fi a teatru
lui. La cele peste 40 de teatre profesioniste ale țării s-a adăugat po
tențialul a mii de „teatre" și echipe de amatori. La capacitatea limi
tată de a realiza montări a celor dinții — cifra uriașă de reprezentații 
ale amatorilor. Se citește teatru mai mult ca oricînd. Creația scenică 
participă la dezvoltarea creativității oamenilor muncii. Frecvența in
comparabil mai mare a spectacolelor are ca efect o adevărată ofen
sivă de modelare și prin teatru a conștiințelor.

Cum se prezintă mișcarea teatrală de amatori la ora actuală, ia 
încheierea etapei de masă ? Iată o întrebare pe care am adresat-o 
factorilor responsabili din patru județe ale țării : Harghita, Sălaj (în 
acest număr al ziarului), Botoșani, Arad (într-un număr viitor). O în
trebare căreia i-am ales ca principal termen de referință finala celei 
dinții ediții a Festivalului „Cîntarea României"

în
sa „Migrațiunea 
capitol intitulat : 
și un miracol : 

limba română", vorbind 
ca supraviețuire a romanității orien
tale în poporul și limba noastră, cu 
toate vitregiile istoriei care ne-a a- 
șezat aici, cum spunea cronicarul, 
„în calea tuturor răutăților". Isto
ricul elvețian nu cunoștea însă nu
meroasele atestări despre români și 
limba lor latină, despre această 
insulă a romanității, adunate de G. 
Bonfante în cartea sa „Studii pome
ni" (Roma. 1974), de A. Armbruster 
în „Romanitatea românilor, istoria 
unei idei" (București, 1975), nici alte 
multe contribuții care așezau istoria, 
cultura și mai ales limba română în 
context european, subliniind vechi
mea, continuitatea, originalitatea ex
presivă a acestei limbi. Să ne oprim 
la cîteva repere contemporane, la 
citeva precizări capitale pentru ade
vărul istoric legat de limba noastră, 
care a fost cimentul cel mai puternic 
al conștiințelor, temelia unității tu
turor românilor din orice parte a 
teritoriului vechii Dacii.

Acum un deceniu, Alf Lombard, 
reputatul romanist din Suedia (Lund), 
a făcut o luminoasă sinteză asupra 
istoriei limbii române, în legătură cu 
evoluția romanității europene, în 
„Destinele latinității orientale" (pu
blicată și în românește în revista 
Ramuri — Craiova, nr. 3/1976), în 
care citim : „Latina a încetat către 
270 după Hr. să mai fie limba ofi-

popoarelor" 
„O enig- 

poporul și 
despre eroi-

rest, niște rămășițe, ci sub forma 
unei limbi înzestrate cu toată vita
litatea și cu toată forța evolutivă a 
marilor limbi naționale moderne, 
fiind actualmente vehiculul gîndirii a 
20 de milioane de oameni — dacă 
ținem seama de acești factori diverși, 
putem înțelege bine cită dreptate a 
avut Fernand Lot cînd vorbea despre 
«miracolul românesc»". Același autor 
a vorbit despre „caracterul ospitali
er" al limbii române, în sensul că 
puterea ei de asimilare a elemente
lor vecine, neromanice în limba, de 
sursă slavă, maghiară, greco-turceas- 
că în Evul mediu nu i-au alterat 
structura latină, care s-a consolidat, 
iar vocabularul limbii noastre s-a 
îmbogățit considerabil în epoca mo
dernă, de două secole încoace, prin 
pătrunderea masivă de neologisme 
romanice occidentale, mai ales după 
apariția Școlii Ardelene. „Dar neo
logismele occidentale din română — 
scrie lingvistul suedez citat — oferă 
un caz unic prin reunirea mai mul- - 
tor factori : distanța geografică, ab
sența unei limbi intermediare de 
transmitere, numărul mare de cu
vinte împrumutate, terenul fertil pe 
care afinitatea lingvistică l-a oferit 
implantării lor. Latina din răsărit ne 
oferă astfel exemplul cu totul apar
te al unei mari limbi separate geo
grafic de surorile ei timp de 14 se
cole, dar care a compensat această 
izolare iremediabilă printr-un pu
ternic avînt spiritual". Și, reamin-

la noi sub îngrijirea profesorului Al. 
Niculescu, operă în care citim că 
„locul de formare al limbii romane 
trebuie să fie stabilit aproximativ în 
ținuturile sud-vestice limitrofe la 
nord și la sud de Dunăre. în ceea 
ce privește lexicul, româna se dis
tinge, cum s-a arătat, prin păstra
rea unor elemente latine necunoscu
te României occidentale și in alte 
limbi romanice". Concetățeanul său 
G. Bonfante ne-a dat în „Studii ro- 
meni" un interesant capitol despre 
„cunoașterea limbii române tn Eu
ropa", arătînd intr-un studiu despre 
originea limbilor („De origine Un- 
guarum") că încă din 1671 se 
dau probe despre limba română, iar 
în 1804 se arată într-un „Catalog al 
limbilor cunoscute" că româna e în
rudită cu italiana ; o ediție spaniolă 
a acestei cărți sublinia chiar că „ro
mâna păstrează elementul latin mult 
mai bine decît o face spaniola". O 
mai amplă investigație a lui G. Bon
fante privește „originea latină a 
românei in diplomele și la scriito
rii din secolele VII—IX cu citarea 
în original (greacă, latină, franceză, 
italiană, engleză) a mărturiilor eu
ropene despre români și limba lor. 
Ne reține 
lui italian
Biblioteca
20.154) în 
Transilvaniei, se vorbește și 
limba română. Această nouă 
mentare completează datele

atenția în cartea eruditu- 
manuscrisul inedit de la 
Națională din Paris (fr. 
care, intr-o descriere a 

despre 
docu- 

despre

surselor populare, 
nă a devenit frumoasa limbă 
nală pe care o cunoaștem", 
lași învățat 
un memorabil eseu „Despre 
nescu" în „Leș Lettres franțaises" 
explicînd sugestiv puterea de viață 
a limbii române, temeiurile origina
lității ei expresive : „Toți cei care 
au cît de mică idee despre proble
mele limbii știu că o limbă sănă
toasă a suportat totdeauna fără pre
judicii invaziile la modă venite de 
la o limbă străină și că ea a găsit 
totdeauna mijlocul de a se îmbogă
ți. Chestiunea nu stă în invazia la 
modă ; ea stă in gradul de sănătate 
al limbii. Dar cu ce se măsoară gra
dul de sănătate al unei limbi ? Iată 
aici exemplul lui Eminescu, poate 
să aducă un răspuns limpede. O lim
bă este sănătoasă cînd rămîne în 
contact cu poporul autentic care o 
vorbește".

Dacă este adevărat că „limba este 
intiiul măre poem al unui popor" 
(Blaga), această milenară temelie a 
spiritualității românești, mărturia 
unui destin eroic și garanția unui 
tezaur de cultură prin care sîntem 
reprezentați cu cinste în vastul con
text european al creației spirituale,, 
limba română rămîne o prezență di
namică, originală în peisajul cultu
rii europene, prestigiul ei fiind ilus
trat prin opinii ca cele citate, dem
ne de toată prețuirea noastră.

ne-a dat în

Se impune de la început o consta
tare : obiectivele concrete ale celor 
preocupați de îmbunătățirea mișcării 
teatrale de amatori diferă — de la o 
zonă la alta. Fapt remarcabil, întrucit 
el atestă că ne aflăm în fața unei vi
ziuni diferențiate acordate realități
lor concrete și nu a unei 
canice. uniformizatoare.

Spre deosebire de alte 
Sălaj și Harghita s-a pus 
cesar problema unui 
meric al formațiilor

tratări me-

județe, In 
in chip ne
marcat nu-spor 

de amatori.

Un adevărat reviriment
• în contextul mișcării artistice de 

amatori, activitatea teatrală din ju
deț cunoaște, față de prima ediție a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". un adevărat reviriment, aflăm 
de la Sălaj.

Din cele aproape 200 formații tea
trale cu peste 1 600 artiști amatori, 
60 sînt nou create. Există o mai bună 
preocupare din partea tuturor facto
rilor cu răspunderi în alegerea 
repertoriului, distribuirea roluri
lor, organizarea și desfășurarea re
petițiilor și spectacolelor : la locurile 
de muncă, in casele de cultură sau 
căminele culturale.

• 319 formații teatrale, cu 4 248 
de artiști amatori. Iată două cifre 
privind noile dimensiuni ale miș
cării teatrale de amatori azi în jude
țul Harghita. O continuare pe noi 
coordonate a bogatelor tradiții exis
tente în județ (primele spectacole 
de teatru de amatori prezentate lâ 
Miercurea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc 
datează din anii 1721 și, respectiv, 
1801), revitalizate în anii noștri în 
scopul difuzării în mase a valorilor 
spirituale.

Reținem de la tovarășul Kardalus 
Jănos, directorul centrului județean 
de îndrumare a creației populare și 
mișcării artistice de masă, că reve
lator pentru arta teatrală de amatori 
din județul Harghita este și faptul că, 
de la o ediție la alta a marelui fes
tival. numărul formațiilor înscrise in 
concurs a sporit cu 60, iar numărul 
artiștilor amatori cu 1 593. Se poate 
așadar afirma că Festivalul național 
„Cîntarea României" constituie în 
județul Harghita un cadru fertil pen
tru promovarea de noi talente, lăr
girea și consolidarea formațiilor exis
tente. înființarea altora noi, cu va
lențe educative superioare anilor pre
cedent. în Odorheiu Secuiesc. Zetea, 
Vlăhița, Lueta, Sărmaș și altele fiin
țează mai multe echipe teatrale de 
amatori care, în dorința de a se con
frunta cu publicul, au devenit prezen
te vii pe scenele caselor de cultură și 
căminelor culturale din județ. înre- 
gistrind progrese evidente și in ce 
privește nivelul calitativ.

în mod deosebit trebuie remar
cată activitatea Teatrului popular din 
Odorheiu Secuiesc care, prin varie
tatea și actualitatea repertoriului, 
prin maturitatea artei sale interpre
tative. izbutește de multe ori să se 
ridice la valoarea formațiilor teatrale 
profesioniste.

Un valoros așezămînt cultural ■
Sint multe regiuni 

in țara noastră în care 
frumusețea naturii se 
îmbină cu o veche tra
diție de izvodiri mi
nunate ale gîndirii si 
mîinilor dibace ome
nești. Dintre acestea, 
Vîlcea este una din 
cele mai însemnate. 
Vatră a unei străvechi 
dăinuiri, ocupații felu
rite : viticultură, po
micultură, cultivarea 
pămîntului, creșterea 
animalelor, ca și nu
meroase meșteșuguri 
legate de bogatele re
surse de materie pri
mă : lemn, lut, piatră, 
piele, lină, cînepă, me
tale etc. au înflorit și 
s-au diversificat aici, 
încă din secolul XVII 
sînt menționate diferi
te categorii de meșteri 
sătești specializați, tre- 
cindu-și meseria din 
tată-n fiu, a căror răs- 
pîndire în prima ju
mătate a secolului nos
tru a determinat crea
rea unor centre meș
teșugărești importante. 
Principala însușire a 
majorității produselor 
lor este aceea de a îm
bina într-un mod ar
monios. specific, utilul 
cu frumosul, stilizarea 
naturii cu profunda 
poezie umană. Lemna
rii. cojocarii, pietrarii, 
țesătoarele, olarii, spre 
a pomeni doar cîtiva, 
au împodobit pridvoa- 
rele caselor, interioa
rele. cu crestături mă
iestrite, cu obiecte de 
uz casnic sau piese de 
mobilier ce sînt ade
vărate lucrări de artă, 
renumite pînă-n zile
le noastre, cum este 
ceramica de Hurezu. 
Zugravii au instituit 
curînd școli, dintre 
care pe cea de la 
Rîmnicu Vîlcea. înfiin
țată în 1793. Nicolae 
Iorga o socotește ca 
putînd să fie conside
rată o primă școală de 
Belle Arte. în jurul 
focarului cultural al 
tiparniței de la Govo
ra, meșterii tipografi, 
ca și cei de la Râmni- 
cu Vîlcea. și-au căpă
tat un renume pină-n 
Transilvania și Țara 
Românească.

Pentru conservarea 
și reliefarea acestui 
intreg tezaur, pentru 
cercetarea lui științifi
că de către etnografi, 
istorici, oameni de

artă și diferiți specia
liști. pentru a-i da 
totodată viată în ac
țiuni cultural-educati
ve. secția etnografică 
și de artă populară a 
Muzeului județean 
Vîlcea a Inițiat, cu 
sprijinul organelor lo
cale de partid și ad
ministrative. institui
rea unor muzee de o 
valoare deosebită, cum 
sînt complexul Băl- 
cescu, casa Anton 
Pann. culele de Ia 
Măldărești. colecția et
nografică Irimești. 
Printre acestea se im
pune. de asemenea. 
Muzeul de arhitectură 
populară de la Bujo
reni. care și-a. propus

Muzeul de 
arhitectură 
populară 

de la Bujoreni- 
Vîlcea

o ilustrare etnografică 
și artistică a regiunii, 
cit mai aproape de 
realitatea însăși, cu 
relieful ei natural, cu 
arta diferitelor zone și 
construcțiile specifice. 
Locul ales spre așeza
rea muzeului se pre
tează la această suc
cintă imagine. în care 
spre nord se înalță 
Țara Loviștei pînă la 
o stină. complex pas
toral. cOntinuînd către 
vale cu păstrarea o- 
biectivelor mari, a ca
selor, cu prispe, cra
me și intregul lor in
ventar viticol. cer- 
dacurî și tinzi. Prima 
unitate a fost transfe
rată în 1970 și cuprin
de 21 complexe gospo
dărești. și trei institu
ții. puțul cu cumpănă 
de pe Hurezu. cula de 
la Bujoreni, casa cu 
foișor de la Bîrlogu, 
cea mai veche casă 
fiind de la sfîrșitul se
colului XVIII, de ase
menea. două case le
gate prin podișor. 
Toate acestea amena
jate cu întreg mobilie
rul și obiectele speci
fice.

De curînd a fost 
adus cel mai vechi tip 
de școală primară ru
rală. tip Spiru Haret,

cu pridvorul ei larg cu 
stîlpi ciopliți în moti
ve tradiționale, avind 
o clasă reconstituită, 
cu băncile ei vechi de 
lemn, catedra, tabla 
mare pe scripeți, cu
ierul și tablourile. Pe 
bănci sînt tăblițele și 
manualele vechi, iar' 
alături este cancelaria 
cu catalogul și alte 
materiale didactice din 
anii 1852—1853 : caiete 
de caligrafie, cărți și 
atlase. Urmează o sală 
de practică culturală, 
în care se deschid ex
poziții. se tin prele
geri. în toată acea am
biantă de veche tradi
ție culturală șl națio
nală. Acum se găsea 
acolo expoziția mește
rului ceramist Dumi
tru Șchiopu din Vlă- 
dești. laureat al Festi
valului național „Cîn- 
tarea României", re- 
luînd și ducînd mai 
departe vechile stili
zări.

Cula, acest refugiu 
haiducesc, vînătoresc, 
sistem de apărare tot
odată pe Valea Oltului 
și turn de veghe, adă
postește puști, o șubă 
cu găitane, un hanger 
cu lama arcuită. Iar 
înăuntrul hanului s-a 
organizat o întreagă 
tezaurizare de țesături, 
cămăși, ii. de o țpare 
frumusețe. în cadrul 
acesta urmează a se 
relua, de asemenea, o- 
biceiuri. întregi desfă
șurări ale unor mani
festări deopotrivă de 
viată, de sărbătoare și 
artă, prin care valorilă 
făurite ue popor. în 
decursul secolelor, 
să-și dezvăluie, spre 
cunoaștere și instruire; 
bogăția. Și astfel rolul 
muzeului zilelor noas
tre de a pune la înde- 
mină cit mai complet, 
dar esențializat. un în
treg trecut istoric, în 
via lui pulsație de via
ță. se realizează aici 
cu pasiunea celor ce i 
se dedică și îl însufle
țesc. Muzeul de la Bu
joreni constituie astfel, 
intr-adevăr, un meri
tuos pas înainte în 
dezvoltarea preocupă
rilor de adîncire a 
unei temeinice și efi
ciente preluări a tra
diției.

Nina 
STANCUEESCU
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Întîlnire cu
poezia și muzica

Există, in viața noastră, 
clipele strălimpezi ale 
adevărului, după cum 
există clipele scînteietoa- 
re ale frumosului : cind 
ele se suprapun, fiecare 
dintre noi trăiește su
perbul miracol al adă
pării din mereu reim- 
prospătatele izvoare de 
apă vie ale artei celei 
adevărate. Un asemenea 
miracol am trăit, zilele 
trecute, împreună cu un 
colectiv de la „Casa Scin- 
teii", participind la o oră 
de înaltă și patetică îm
pletire a adevărului cu 
frumosul.

Intîi < 
POEZIA, 
intr-una 
nobile- și 
re ale ei 
nească, . ___
Irina Răchițeanu-Șirianu. 
„De dragoste și de viață", 
de sclipitoare iradiere so
lară și de magică penum
bră a tainei au fost stihu
rile pe care ni le-a oferit 
— cea mai mare parte 
nestemate din inepuizabi
lul tezaur al folclorului 
nostru — și toți cei de 
față am avut simțdmîntul 
neasemuit că, prin vibra
ția acelui glas fără egal, 
prin gesturile și mimica 
acelei lumini statuare, 
pătrundem in universul de

de toate a fost 
Poezia întrupată 
din cele mai 

dăruite slujitoa- 
pe scena româ- 
artista emerită

cuget și înfiorare al marii 
spiritualități.

Și apoi a fost MUZICA. 
Muzica sub specia subli
mului răscolitor din nemu
ritoare pagini de Mozart, 
Telemann, Haydn. Muzica 
sub tipul unuia dintre cei 
mai desăvirșiți mesageri 
ai ei — clarinetistul Au
relian Octav Popa, repre
zentant de frunte al scolii 
muzicale românești con
temporane, laureat al unui 
lung șir de distincții pe 
toate meridianele planetei, 
un adevărat „clarinet de 
aur", care e, totodată, și 
un „clarinet de suflet". 
Iar, alături de el, formația 
instrumentală „Quod libet 
musicum", capabilă să 
facă din fiecare acord, din 
fiecare inflexiune, din fie
care notă un propulsor de 
emoții, o tulburătoare in
candescență sonoră.

La toate acestea s-ar 
cuveni adăugat că toți cei 
amintiți mai sus iși fac 
o nobilă îndatorire din a 
se afla mereu in mijlocul 
celor ce muncesc din fa
brici, uzine, școli, institu
ții, de a-i face pe cei 
mulți părtași la generoasa 
lor dăruire pe altarul fru
mosului, Dăruire căreia i 
se răspunde, pretutindeni, 
cu un sincer și din inimă : 
MULȚUMESC !

Victor BIRLADEANU
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• VASLUI. în cadrul ediției a . 
doua a Festivalului național 
„Cîntarea României", Comitetul 
de cultură și educație socialistă 
al județului Vaslui și Muzeul 
județean Vaslui au organizat se
siunea de comunicări științifice 
cu temele : „2050 de ani de la 
crearea primului stat centralizat 
și independent al dacilor sub 
Burebista" și „60 de ani de la 
formarea statului național uni
tar român": au participat istoriei, 
cercetători, specialiști din Bucu
rești, Iași, de la muzeele județe
ne din Bacău, Botoșani, Galați, 
Suceava, Piatra Neamț, Tulcea.

Iași, muzeele din Bîrlad, Vaslui, 
Huși, precum și de la punctele 
muzeale din localitățile rurale 
ale județului Vaslui. (Crăciun 
Lăluci) • CLUJ. La Galeria de 
artă a U.A.P. din Cluj-Napoca 
s-a deschis expoziția județeană 
de artă decorativă. Sînt prezen
tate inspirate lucrări de tapise
rie, metaloplastie, porțelan. De 
remarcat, media de vîrstă a ex
pozanților nu depășește 30 de 
ani ! (Al. Mureșan). • HUNE
DOARA. Membrii cenaclului li
terar „Panait Istrati" din Petro
șani, poeții și scriitorii din Valea 
Jiului au editat antologia de li-

teratură „Incandescențe subtera
ne", înmănunchind, într-un reu
șit volum, poezia, proza, drama
turgia și critica literară realiza
te în anii luminoși ai socialis
mului, în care munca minerilor 
și personalitatea lor ocupă un 
loc de frunte în creațiile literare 
ale Văii Jiului. (Sabin Cerbu). 
• NEAMȚ. Sub egida Festivalu
lui national al muncii și creației 
„Cîntarea României", la Piatra 
Neamț a avut loc o sesiune de 
comunicări științifice intitulată 
sugestiv „Petrodava 2000", con
sacrată împlinirii a 6 decenii de 
la marea Unire și aniversării a

CARNET
2050 de ani de la formarea pri
mului stat dac centralizat și 
independent sub conducerea lui 
Burebista ; au participat un nu
măr mare de cadre didactice din 
centre universitare, istorici, cer
cetători, muzeografi și alți spe
cialiști din întreaga țară. 
(Ion Manea) • MUREȘ. Secția 
română a Teatrului Național din 
Tg. Mureș a prezentat recent, în 
premieră pe țară, spectacolul cu 
piesa „Bostanul găunos" a dra

maturgului sîrb Jovan Sterija 
Popovici, în traducerea scriitoru
lui tîrgumureșean Ioan Radin. 
Regia spectacolului este semnată 
de Szab6 Istvan, de la Teatrul 
Național din Subotița, iar sceno
grafia aparține lui Gyorgy 
Szakacz (Gh. Giurgiu). ■ GORJ. 
La clubul muncitoresc din Motru 
a avut loc cu cîteva zile în 
urmă o „Seară de știință și teh
nică pentru tineret". Pro
gramul serii a cuprins, între

Izvoarele unui repertoriu 
de substanță

La Harghita se promovează cu pre
cădere teatrul politic scurt, piesele de 
actualitate, datorate unor scriitori 
consacrați ai genului : Sîitd Andrăs, 
Paul Everac, Mâhes Gyorgy, I. 
Băieșu ș.a.

O particularitate tn Întocmirea re
pertoriului o constituie faptul că fără 
a se renunța la investigații de alt fel 
se tine cont îndeosebi de acele piese 
care au văzut lumina tiparului în 
prealabil, în diferite reviste și publi
cații fle specialitate. Foarte mult ci
tite sînt revistele „îndrumătorul 
tural" și „Milvdlodăs".

De o foarte mare utilitate atît 
tru amatorii din Harghita, cît și __
tru cei din Sălaj, ni se spune, a fost 
inițiativa Institutului de cercetări et
nologice și dialectologice din Bucu
rești, care a pus la dispoziția cen
trelor județene de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice 
de masă un număr de peste 20 de 
piese noi — în limba română și tot 
atîtea în limba maghiară.

Colecția (lucrări ce militează pen
tru promovarea ......................
noastre socialiste, 
scenă" momente 
și viață ; piese cu un vibrant mesaj 
patriotic și o mare putere de influen
țare a publicului spectator) este apre
ciată tocmai pentru că răspunde „ne
voii stringente de actualitate" resim
țite deopotrivă de artiști și specta
tori.

Centrul județean de îndrumare a 
creației și a mișcării artistice de masă 
din județul Sălaj nu s-a mulțumit 
numai să pună la îndemîna așezămin
telor culturale aceste piese, ci a or
ganizat chiar o vastă acțiune de spri
jinire a selecționării repertoriului, de 
optimă adecvare a Iui. ținînd seama 
de universul de preocupări al publi
cului. de realitățile din localitatea 
respectivă, de calitatea interpreților 
etc. Doar cîteva exemple privind efi
ciența unui asemenea ajutor : rezul
tatele meritorii ale montării pieselor 
„La o piatră de hotar" de I.D. Sirbu 
în comunele Bocșa și Zibor, „Trei 
scrisori de pe front" de Dan Tărchilă, 
la Cosei, „Bălcescu — sol de pace" de 
Stelian Vasilescu. la Jibou etc.

Ce își propun echipele teatrale de

tv

cui-

pen- 
pen-

eticii și echității 
care aduc „in 

reale de muncă

amatori din cele două județe pentru 
fazele următoare ale festivalului ?

în primul rind, o permanentă con
fruntare cu publicul — ni s-a spus 
la Harghita — astfel incit în actuala e- 
diție a Festivalului național „Cîntarea 
României" fiecare formație teatrală 
să prezinte cel puțin 3—4 piese in 
premieră, față de 1—2 piese realizate 
în prima ediție a festivalului. Alte 
obiective: piesele să ajungă în fatau- 
nui public cît mai numeros din diferite 
zone ale județului — în felul acesta 
arta teatrală de amatori îndeplinin- 
du-și mai bine nobila sa misiune de 
educare a maselor, de formare a o- 
mului nou. Se manifestă în același 
timp dorința firească de îmbunătă
țire continuă a repertoriului, de mon
tare a piese noi mai ample, inspirate 
din realitățile celor ce trăiesc și 
muncesc înfrățiți pe meleagurile har- 
ghitene, piese cu o mare forță edu
cativă și emoțională.

Pe de altă parte multe formații tea
trale de amatori din județ resimt lip
sa unei îndrumări competente. Nu 
vrem, desigur, să minimalizăm mun
ca unor oameni entuziaști. Cert este 
însă că în afară de cîteva formații 
teatrale de amatori, cum sînt bună
oară cele din Odorheiu Secuiesc. 
Praid și Vlăhita. patronate de ar
tiștii secției maghiare a Teatrului 
Național din Tîrgu Mureș, celelalte 
echipe sînt nevoite să se descurce 
cu forțe proprii. O situație ce iși cere 
o rezolvare optimă !

Aceleași probleme sînt și în Sălaj.
Chiar și în condițiile unor incon

testabile rezultate pozitive înregistra
te — regia, calitatea inter
pretării rămîn și în acest județ „pro
bleme". Vor răspunde oare exigente
lor unor faze superioare din această 
ediție a festivalului ? Instructorii de 
teatru, interpreții sînt optimiști. De
pun tot efortul, măresc numărul re
petițiilor etc. Dar dacă e mult sau 
puțin, dacă e bine sau rău ceea ce 
fac s-ar ști numai în condițiile în 
care actorii profesioniști din jude
țele limitrofe Sălajului ar răsplăti 
munca amatorilor cu mai multă so
licitudine. întîlnindu-se măcar o dată 
cu ei pentru a le da îndrumările de 
rigoare. De asemenea, la catedra de 
teatru a școlii populare de artă se 
simte nevoia acută a unui specialist. 
Iată. în acest sens, secretarul adjunct 
cu probleme de propagandă _ din co
muna Ip —- care ne roagă să notăm 
cîteva nume de instructori de tea
tru : Viorica Pop. Beko An. Zorea 
Ticus. Maria Alexuc. Veres Ghenn 
Ghizela și Nemeti Borbala — subli
nia : „Sînt cadre didactice în comună 
cărora le place teatrul și se strădu
iesc ca formațiile lor să îndeplineas
că sufragiile unei bune interpretări. 
Dacă s-ar găsi o modalitate de com
pletare a cunoștințelor lor în acest 
domeniu, acum pînă mai este timp, 
am ajunge în finală măcar cu unul 
din spectacole". Și nu e singurul e- 
xemplu. S-a formulat și o propune
re : din moment ce Teatrul dramatic 
din Baia Mare, Teatrul de stat din 
Turda au abonați permanent pe o 
întreagă stagiune în localitățile din v 
județul Sălaj- și. de asemenea, 
alte teatre vin cu regularitate 
în orașele județului — nu poa
te exista nici un impediment ca, 
in asemenea ocazii, să se organi
zeze și cite o întîlnire de lucru între 
actorii profesioniști și amatori. S-ar 
suplini astfel, măcar în acest fel, lipsa 
unui teatru profesionist în județ. Șl 
aceasta cu atît mai mult cu cit cota 
la care s-a ajuns, net superioară pri
mei ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", ne îndreptățește 
să fim mai pretențioși față de cali
tate. O exigentă pe care o exprimă 
la rindu-le și amatorii din Harghita.

în ambele. județe, dincolo de faptul 
că echipele teatrale de amatori cu
nosc o creștere cantitativă, echipele 
de. amatori sînt preocupate de o ca
litativă ascendentă, de dorința de a 
deveni prezențe vii pe scenele așe
zămintelor culturale din județ, con
tribuind printr-o susținută muncă ia 
educația politică și estetică a mase
lor, la o mai bună cunoaștere și strîn- 

. , să prietenie între români și naționa
litățile conlocuitoare, la promovarea 
valorilor spirituale înalte. Să le urăm 
succes mai departe !

Natalia STANCU 
I. D. KISS
Ion MUREȘAN

DUMINICA, 17 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

Gimnastica la domiciliu 
Tot înainte !
Șoimii patriei
Film serial pentru copii : Cărțile 
junglei
Pentru căminul dumneavoastră9 45

10,80 Viața satului
11,15 “ ’ “

13,15
13,20
17,45
17.50

18.40
19,00
19,15
19,35

20.45

22.15

De strajă patriei. Raport ostășesc 
la sărbătoarea Republicii
Telex
Album duminical
Publicitate
Film serial : Linia maritimă One- 
din. Episodul 69
Micul ecran pentru cei mici 
Telejurnal
Documentar TV. ziua tipografilor 
Antologii artistice. Gala obiceiu
rilor și datinilor populare (II) 
Film artistic : ..Dilema doctoru
lui". Premieră pe tară. Producție 
a studiourilor engleze
Telejurnal • Sport

PROGRAMUL l

Teleșcoală
Concert educativ
Telejurnal
Desene animate
Sonorități și ritmuri populare in 
creația românească (I)

altele, vizitarea expoziției 
„Realizări în domeniul creației 
tehnico-științifice la întreprin
derea minieră și grupul școlar 
minier din Motru", dezbaterea 
pe tema „Actualități și perspec
tive in extracția lignitului", un 
dialog cu tinerii inovatori și in
ventatori din orașul minerilor 
gorjeni și un concurs de cultură 
tehnică cu genericul „File din 
Istoria mineritului". Manifestarea 
s-a încheiat printr-un frumos 
spectacol prezentat de formațiile 
artistice ale minerilor și tinere
tului din localitate. (Dumitru 
Prună). • BIHOR. în aceste zile

se desfășoară pe aceste me
leaguri a Xl-a ediție a „Zilelor 
culturii populare bihorene", un 
veritabil festival folcloric cu larg 
caracter de masă, in care sînt 
antrenați artiști amatori și crea
tori populari din satele județu
lui. Din bogatul conținut al a- 
cestei manifestări menționăm 
colocviul „Contribuții la reali
zarea Arhivei de folclor a jude
țului și a unei antologii de cul
tură popylară bihoreană" cu 
participarea unor etnografi și 
folcloriști din București, Baia 
Mare, Cluj-Napoca, Oradea și 
județul Bihor. Notăm ca lăudabi

20,05
20,35

20,55

16.00
16,05 
19,05
19.20
19.30
19.50

20,05

20.55
21,25
21.55
22,15

17.00
17.30

18-00
18.20

19.20
19.30
19.50

21,00
21,05

21,25

Telerama-sport
Reportaj de scriitor. „Sufletul 
muncitoresc al orașului"
Clubul tineretului

LUNI, 18 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

Telex
Emisiune ta limba maghiară 
Tară de dor. Triptic poetic 
1001 de seri
Telejurnal
Anul 1978 — sub semnul noii ca
lități. Schiță de bilanț în investiții 
Roman foileton : Putere fără glo
rie. Episodul 17
Mai aveți o întrebare 1
Armonii pentru nai și orgă 
Cadran mondial
Telejurnal

PROGRAMUL 8

întîlnire cu satira și umorul 
Flacăra vie a științei : Acad. Di- 
mitrle Grecescu
Inițiative și fapte comuniste 
Diti cununa țârii mele. Melodii si 
dansuri populare 
în alb și negru, 
puțin obișnuite 
1001 de seri
Telejurnal
Seară de operă : 
Giuseppe Verdi 
Telex
Incursiune ta cotidian. Lucrare de 
control
Film serial : Om bogat, om sărac. 
Reluarea episodului 27

românești
Intimplărl mal

„Traviata* de

lă inițiativa organizatorilor de a 
se constitui în acest cadru aso
ciația folcloriștilor și etnografi
lor bihoreni sub denumirea „Ml- 
ron Pompiliu". (Al. Peti). 
• BISTRIȚA-NASAUD. In ca
drul întrecerilor pe centre inter- 
cooperatiste, intercomunale și 
pe orașe, din cadrul etapei de 
masă a celei de-a doua ediții a 
Festivalului national „Cîntarea 
României", pînă în prezent au 
avut loc 33 de spectacole artisti
ce. Au fost prezentate 220 de 
formații, care au cuprins aproa
pe 4 400 artiști amatori. (Gheor- 
ghe Crișan).
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

Televiziunii franceze - T. F. 1

Sosirea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Franceze

(Urmare din pag. I)
tindere, de pace și colaborare, dar și 
la ivirea unor greutăți și conflicte. 
Aceasta constituie un lucru normal, 
in fond, dar ceea ce caracterizează 
viața internațională, după părerea 
mea, reprezintă tocmai accentuarea 
voinței popoarelor spre o politică de 
destindere, de a fi stăpîne pe desti
nele lor, pe bogățiile naționale, de a 
se dezvolta in mod independent, de 
a se realiza o politică de colaborare 
și pace. Tocmai bazat pe aceasta, 
am ajuns la concluzia că — in ciuda 
unor probleme complicate din viața 
internațională — nu se poate vorbi 
de o perspectivă de înrăutățire a si
tuației și de mergere spre război ; 
dimpotrivă, se poate spune că tocmai 
greutățile care au apărut au atras și 
mai mult atenția maselor populare, 
popoarelor de pretutindeni, inclusiv 
oamenilor politici realiști, de a acțio
na cu mai multă hotărire in direcția 
destinderii, dezarmării și politicii de 
pace. De aceea, pornind de la aceste 
realități, considerăm că trebuie să 
mergem nu pe calea intensificării 
cursei înarmărilor, ci. dimpotrivă, 
este necesar să se facă totul pentru a 
se opri creșterea cheltuielilor milita
re. pentru a se trece la o dezarmare 
reală, și in primul rind la dezar
marea nucleară. Desigur,, aceasta in 
condițiile păstrării unui echilibru și a 
unui raport de forțe care să nu pună 
în discuție securitatea nici unei părți, 
dar care să ducă nu la creșterea po- 

palului armatelor și armamente- 
ci la reducerea lor. Echilibrul pe 

__ e il doresc astăzi țările care au 
cele mai multe armamente trebuie să 
se realizeze nu prin sporirea cheltuie
lilor militare și armamentelor, ci prin 
diminuarea lor, prin alocarea unor 
părți mai însemnate din reducerile ce 
se vor realiza pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a poporului țării res
pective și, in primul rind, pentru a 
ajuta in mod mai substanțial țările 
in curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : In Occident 
nu se sesizează întotdeauna 
nuanțele gindirii politice din 
diversele țări socialiste. Ați de
clarat că veți îndeplini angaja
mentele asumate in ce privește 
Europa. Doriți să detaliați punc
tul dumneavoastră de vedere in 
această problemă ?

RĂSPUNS : Pentru a înțelege mai 
bine politica țărilor socialiste — deci 
și a României — consider că sint 
necesare o intensificare a contacte
lor și o reflectare mai corespunză
toare a politicii acestor țări, pe baza 
realităților, și nu pornindu-se de la 
anumite prejudecăți care, din păcate, 
iși mai fac loc.

în ce privește declarațiile pe care 
le-am făcut cu privire la realizarea 
angajamentelor asumate de România 
in cadrul Pactului de la Varșovia, 
pornim de la faptul că incă de la 
crearea acestui pact s-a avut în ve
dere că el are caracter defensiv, 
scopul său fiind de a apăra țările 
participante în cazul unui atac în 
Europa. în acest cadru, România este 
ferm hotărîtă să-și îndeplinească an
gajamentele pe care și le-a asumat, 
deși avem convingerea că nu există, 
acum, pericolul unui asemenea atac și 
că — așa cum de altfel s-a înscris și 
in Declarația țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, la recenta 
Consfătuire de la Moscova — trebuie 
să facem totul in direcția desființării 
concomitente a ambelor pacte mili

Informații utile 
pentru automobiliști

La Administrația Asigurărilor 
de Stat, automobiliștii pot con
tracta — în condiții avantajoa
se — diferite feluri de asigu
rări facultative auto, care a- 
coperă o multitudine de. riscuri, 
altele decit cele acoperite in ca
drul asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto, cum 
sînt : asigurarea pentru orice 
avarii — casco (care cuprinde și 
riscul de furt, fără adaos de 
primă), asigurarea autoturis
melor numai pentru pagubele 
produse ca urmare a accidente
lor de circulație, asigurarea nu
mai pentru pagubele produse de 
incendiu și calamități, asigurarea 
autovehiculelor, pentru furt, 
asigurarea suplimentară pentru 
cazurile cînd autovehiculul este 
condus de alte persoane de- 
cît asiguratul sau rude ale aces
tuia, asigurarea autovehicule
lor în legătură cu utilizarea lor 
la concursuri. întreceri sau an
trenamente pentru acestea, asi
gurarea de accidente a condu
cătorilor de autoturisme și a al
tor' persoane aflate în autotu
risme, asigurarea autovehicu
lelor cu valabilitate numai în 
afara teritoriului Republicii So
cialiste România.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea unor astfel de 
asigurări, cei interesați se pot 
adresa responsabililor cu asigu
rările din unitățile socialiste, a- 
genților și inspectorilor de asi
gurare, filialelor A.C.R. sau, di
rect, oricărei unități ADAS. 

tare, ca un pas important în direcția 
realizării dezarmării, pentru pace și 
securitate in Europa și in întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Lăsați impresia 
că aveți, față de Tratatul de la 
Varșovia, o poziție care se asea
mănă intr-o oarecare măsură cu 
a generalului de Gaulle față de 
N.A.T.O., adică grijuliu față de 
independența țării dumneavoas
tră. Paralela este valabilă ?

RĂSPUNS : Trebuie să declar de la 
început că în România condițiile 
istorice și naționale sint deosebite 
față de Franța. De aceea, nu se poate 
vorbi de o paralelă între politica 
României și politica Franței, referi
tor la participarea fiecăreia la tra
tatele din care țările noastre fac 
parte. După cum am menționat, de 
altfel, România este ferm hotărită ca, 
atiț timp cit va exista Tratatul de 
la Varșovia, să-și îndeplinească obli
gațiile sale. Desigur, aceasta in con
dițiile asumării răspunderii față de 
toate actele de politică pe care le 
reclamă aceste angajamente și asi- 
gurînd întărirea continuă a indepen
denței și suveranității țării — condiție 
esențială pentru insăși îndeplinirea 
angajamentelor în cadrul tratatului.

în condițiile in care Franța și 
România se pronunță pentru o poli
tică de egalitate și de independență, 
nu pot decit să salut această coinci
dență și să sper că aceasta "va con
stitui un factor important în reali
zarea destinderii în Europa, a secu
rității, în infăptuirea documentelor 
semnate la Helsinki, care prevăd toc
mai realizarea unor relații noi între 
toate țările continentului nostru și 
care sa excludă cu desăvîrșire forța 
sau amenințarea cu forța.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, primiți 
cu prietenie conducătorii chi
nezi, iar aceștia vă arată aceeași 
prietenie. Întrețineți relații di
plomatice cu Israelul. Veți con
tinua și in viitor dceastă politică 
de largă deschidere internațio
nală ?

RĂSPUNS : În cadrul politicii ge
nerale a României, dezvoltăm larg 
relațiile cu toate țările socialiste și, 
in acest cadru, iși găsește locul cores
punzător colaborarea cu Republica 
Populară Chineză, care constituie un 
factor important in viața internațio
nală de astăzi.

De asemenea, noi pornim de la 
faptul că existența unor conflicte in
tre diferite state nu trebuie să deter
mine înrăutățirea relațiilor cu acele 
state care nu sînt implicate, ci, 
dimpotrivă, menținînd relațiile cu 
țările in conflict, sg se acționeze 
in direcția soluționării acestora pe 
calea tratativelor, prin asigurarea in
dependenței și integrității fiecărei 
țări.

De altfel, dur>ă cum vă este cunos
cut, România se pronunță cu toată 
fermitatea pentru soluționarea . pro
blemelor din Orientul Mijiodu. pen
tru o pace globală, care sa ducă la 
retragerea Israelului > din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, precum și la 
soluționarea problemei palestiniene, 
inclusiv prin crearea unui stat pales
tinian independent.

în această concepție a politicii 
României socialiste de colaborare 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, de soluționare a 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor, vom continua cu toată 
fermitatea politica de dezvoltare a re
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ÎN CÎTEVA RÎNDURICAMPIONATUL BALCANIC DE BASCHET FEMININ

România - Iugoslavia 91-77
în Sala sporturilor din orașul 

Craiova au continuat aseară meciu
rile campionatului balcanic feminin 
de baschet. Echipa Bulgariei a invins 
cu scorul de 76—73 (40—47) selecțio
nata secundă a României. A urmat 
apoi meciul dintre echipele României

■TENIS
La Brașov, finală Marcu-Emmrich

Campionatele internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale țârii noas
tre au continuat sîmbătă la Brașov, 
în semifinalele’ probei de simplu 
masculin, Thomas Emmrich (R.D. 
Germană) l-a invins cu 7—5, 6—3 
pe Dumitru Hărădău, iar Traian 
Marcu a ciștigat cu 6—4, 6—4 jocul 
cu Andrei Dirzu. La feminin. Came
lia Chiriac a dispus cu 6—4, 7—6 de 
Elena Kulhankova (Cehoslovacia). în 
timp ce Lea Plhova (Cehoslovacia) a 
întrecut-o cu 7—5, 6—4 pe Elena Po
pescu. întrecerile se vor încheia 
astăzi.

★
în turneul internațional de 'tenis 

de la Montego Bay (Jamaica), jucă

POLO
„Superfinala" europeană la polo 

pe apă a opus simbătă seara la 
Liubliana echipei Korcula, dețină
toarea „Cupei cupelor", formația 
budapestană O.S.C., ciștigâtoarea 
„C.C.E.". Oaspeții au obținut victo
ria cu scorul de 5—3 (1—2, 2—0, 1—1, 
1-0). 

lațiilor cu toate statele lumii, ne 
vom aduce contribuția la realizarea 
unei lumi a colaborării, păcii și ega
lității.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, stadiul ac
tual al raporturilor româno- 
franceze și perspectivele lor de 
dezvoltare ?

RĂSPUNS: Doresc să subliniez cu 
multă satisfacție că relațiile româno- 
franceze se găsesc la un nivel bun. 
Aș menționa dezvoltarea continuă a 
colaborării economice, tehnico-științi- 
fice,. culturale, faptul că am realizat 
o serie de cooperări în producție 
în domenii importante, ceea ce face 
ca Franța să se afle în momentul 
de față pe locul cinci în relațiile 
economice internaționale ale Româ
niei.

Cu toate acestea, trebuie să vă 
spun deschis că nu considerăm că 
s-a făcut totul in această direcție. 
Ținînd seama atit de ceea ce am rea
lizat pină acum, cit și de relațiile 
tradiționale de prietenie dintre Româ
nia și Franța, de dezvoltarea con
tinuă a economiei românești, precum 
și de preocupările existente in Franța 
in direcția dezvoltării economice, 
considerăm că există largi posibili
tăți pentru a asigura o creștere mai 
substanțială, în următorii ani, a 
schimburilor economice, a colaboră
rii în domeniul științei, culturii. Pe 
această bază se poate realiza o ex
tindere mai largă a contactelor, in
clusiv între cetățenii din cele două 
țări, ceea ce va contribui la așeza-. 
rea relațiilor româno-franceze in 
toate domeniile pe o bază și mai 
trainică, în spiritul tradiționalelor 
raporturi de prietenie.

ÎNTREBARE : Ce așteptați, 
domnule președinte, de la vizita 
președintelui Giscard d’Estaing 
in România ?

RĂSPUNS: Aștept cu multă plă
cere și interes vizita în România a 
președintelui Giscard d’Estaing, care 
realizează astfel prima sa. vizită in 
calitate de președinte, întrucit a 
fost de mai multe ori în țara noas
tră. în primul rind, doresc ca vizita 
să ducă la o impulsionare a relații
lor româno-franceze în toate dome
niile de activitate și am convinge
rea că vom realiza acest deziderat.

în același timp, ținînd seama de 
multiplele probleme internaționale 
care preocupă deopotrivă țările 
noastre, incepind cu securitatea eu
ropeană, cu problemele noii ordini 
economice, cu dezarmarea, cu reali
zarea unor relații bazate pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, consider că vom putea 
să facem împreună cu președintele 
Giscard d’Estaing un schimb larg 
de păreri asupra problemelor ac
tuale internaționale și să convenim 
asupra întăririi conlucrării țărilor 
noastre și pe plan internațional, în 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mal bune, in care fiecare națiune să 
se. poată dezvolta așa cum dorește, 
fără teama vreunei agresiuni.

De aceea am convingerea că vi
zita președintelui Franței în Româ
nia va constitui un factor de seamă 
nu numai pentru relațiile dintre 
țările noastre, dar și pentru solu
ționarea problemelor internaționale 
pe calea tratativelor, pentru o po
litică de destindere și pace în lume.

Aș dori șă urez poporului francez 
prieten succese în întreaga sa dez
voltare, multă prosperitate, bună
stare și fericire.

și Iugoslaviei. Jucînd foarte bine, 
baschetbalistele noastre au obținut 
victoria cu 91—77 (51—42).

Astăzi cu începere de la ora 18,00 
au loc ultimele partide : România 
(II) — Iugoslavia și România — 
Bulgaria.

torul român Ilie Năstase l-a învins 
cu 4—6, 6—2, 6—4 pe americanul 
Peter Fleming, la capătul unei parti
de care a entuziasmat spectatorii. 
Năstase, relatează corespondentul a- 
genției Reuter, a etalat din nou în
treaga gamă de lovituri care l-au 
făcut celebru în lumea tenisului. 
Neînvins pină la această partidă, Fle
ming a dat o replică puternică, dar a 
trebuit să se încline în ultimul set, 
cînd Năstase a jucat excelent. în alt 
meci al grupei : Stockton (S.U.A.) — 
McEnroe (S.U.A.) 6—3, 6—2.

Năstase și Fleming s-au calificat 
în semifinale.

RUGBI
Sîmbătă la Cardiff, In prezența 

a peste 45 000 de spectatori, echipa 
de rugbi a Noii Zeelande a învins cu 
scorul de 18—16 (7—4) o selecționată 
internațională, alcătuită din jucători 
britanici și francezi.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru sincerele felicitări adresate cu ocazia Zilei naționale 
a Bahreinului.

Vă urez multă sănătate și fericire personală, progres și bunăstare țării 
dumneavoastră.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Vicepreședintele Republicii Democratice 
Sudan a părăsit Capitala

Delegația sudaneză condusă de Al 
Rashid Al Taher Bakr, vicepreșe
dinte al Republicii Democratice Su
dan. ministrul afacerilor externe, care 
a făcut o vizită oficială în țara 
noastră pentru a participa la lucră
rile celei de-a III-a sesiuni a Co
misiei politice mixte româno-suda- 
neze și ale celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte > româno-sudaneze de 
cooperare economică și tehnică, a 
părăsit sîmbătă după-amiază Capi
tala.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost conduși de Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Iosif

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit, sîmbătă dimineața, pe 
Hussein A. Kassim, ministrul resur
selor minerale și apelor din Repu
blica Democratică Somalia, care face 
o vizită in tara noastră.

în timpul intrevederii au fost, abor
date probleme privind colaborarea șiPlecarea ministrului comerțului și industriei al Republicii Cipru

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala Andreas Papageorghiou, 
ministrul comerțului și industriei al 
Republicii Cipru, care a făcut o vi
zită in tara noastră, la invitația Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

Semnarea unor documente româno-canadiene privind 
realizarea de centrale nuclearo-electrice

La 16 decembrie au fost semnate la 
București, intre Comitetul de Stat 
pentru Energia Nucleară și Agenția 
pentru Energia Atomică a Canadei 
(A.E.C.L.), următoarele contracte in 
domeniul realizării de centrale nu- 
clearo-electrice : Contract de licență 
privind partea nucleară a centralelor ; 
Contract pentru elaborarea proiectu
lui părții nucleare a primei unități si 
pentru acordarea de asistență tehnică 
și școlarizarea personalului român ; 
Contract de servicii pentru procurarea 
de echipamente nucleare ale primei 
unități.

Semnarea acestor documente repre
zintă un pas important în direcția 
dezvoltării și extinderii cooperării 
nucleare dintre Republica Socialistă 
România și Canada, pe baza acordu
lui interguvernamental privind coope
rarea în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, existent 
între cele două țări.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Cornel Mihulecea, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, Nicu Constan
tin, director general al Centralei in
dustriale pentru utilaj energetic, mi
nier și mașini de ridicat. Ștefan 
Birsănescu, director al întreprinderii

• Ieri, la Tirana, in finala „Cu
pei balcanice" la) fotbal pentru e- 
chipele de tineret, formația Albaniei 
a întrecut selecționata României, cu 
scorul de 7—1 (2—0). Echipa Albaniei 
a cîștigat trofeul balcanic ediția 
1977—1978.
• După exercițiile impuse în con

cursul feminin de patinaj artistic de 
la Janow, în apropiere de Katowice, 
conduce Sonia Stanek (Austria) — 
21,08 puncte, urmată de Grazina Du
dek (Polonia) — 20,08 puncte și Agnes 
Rus (România) — 18,56 puncte.

• La Rostock, în meci retur pentru 
„Cupa campionilor europeni" la hand
bal masculin, echipa locală Empor a 
învins cu scorul de 26—14 formația 
Foia Esch din Luxemburg. învingă
tori în primul joc cu 25—10. campio
nii R.D. Germane s-au calificat pen
tru sferturile de finală.
• La Jocurile sportive asiatice de 

la Bangkok, proba masculină pe 
echipe din cadrul turneului de tenis 
de masă a fost cîștigată de reprezen
tativa R.P. Chineze, învingătoare cu 
5—0 în finala susținută în compania 
formației Japoniei. Medalia de bronz 
a. revenit echipei R.P.D. Coreene, 
care a întrecut cu 5—2 selecționata 
Indoneziei. Rezultate de la alte dis
cipline : fotbal : R.P.D. Coreeană — 
Thailanda 3—0 ; Kuweit — Bahrein 
3—0 ; Coreea de sud — Japonia 3—1 ; 
ciclism : urmărire individuală : To- 
shiaki Ikoura (Japonia) 5’17”43/100 pe 
4 000 m; atletism: 110 m garduri: Van 
Sun-hua, (R.P. Chineză) 14”28/100 ; 
disc bărbați : Li Tsien-kuo (R.P. Chi
neză) 56,26 m ; 1 500 m plat fete : 
Kim Ok Sun (R.P.D. Coreeană) 
4’10”9/10.
• La Moscova a început compe

tiția internațională de hochei pe 

Banc, președintele Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale, pre
ședintele părții române în cele două 
comisii. Ion M. Nicolae, prim ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți Flo
rian Stoica, ambasadorul țării noas
tre la Khartum, și Mohamed Osman 
Mohamed El Awad, ambasadorul 
R. D. Sudan la București.

(Agerpres)

cooperarea economică româno-soma- 
leză, apreciindu-se că există posibi
lități pentru dezvoltarea și adîncirea 
lor in continuare, precum și pentru 
intensificarea și diversificarea schim
burilor comerciale.

A participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. (Agerpres)

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus de Cornel Burtică, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, de 
alte persoane. oficiale.

de comerț exterior „Romenergo", iar 
din partea canadiană de Ross Camp
bell, președintele Consiliului de ad
ministrație, și James Donnelly, pre
ședintele executiv al A.E.C.L.

La semnare au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Cornel Burtică, 
viceprim-ministru, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Alexandru Mărgăritescu, 
prim adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, alte persoane oficiale.

A fost prezent Joseph Elmo 
Thibault, ambasadorul Canadei la 
București.

★
La Ottawa a fost semnat un me

morandum care prevede acordarea 
unui credit in valoare de un miliard 
de dolari S.U.A. pentru finanțarea 
proiectelor respective. Documentul a 
fost încheiat între Corporația cana
diană pentru promovarea exporturi
lor (E.D.C.) și Bank of Montreal, in 
fruntea unui consorțiu de bănci ca
nadiene, pe de o parte, și Banca 
Română de Comerț Exterior pe de 
altă parte. (Agerpres) 

gheață pentru „Cupa Izvestia". în 
primul meci echipele Canadei și 
Finlandei au terminat la egalitate : 
3—3.

• Președintele Federației interna
ționale de fotbal, J. Havelange, a 
sosit la Yaounde, capitala Cameru
nului, după ce a vizitat și alte țări 
africane. In conferința de presă ținu
tă aici, J. Havelange a declarat că 
F.I.F.A. va acorda sprijin material 
și în tehnicieni țărilor din Africa, 
pentru dezvoltarea sportului cu ba
lonul rotund in acest continent. De 
asemenea, se prevede un număr mai 
mare de reprezentante ale Africii la 
Jocurile Olimpice și la alte compe
tiții internaționale.

• La Moscova s-a desfășurat pri
ma manșă a finalei „Cupei campio
nilor europeni" la hochei pe gheață 
între Spartak Moscova și formația 
cehoslovacă Poldi Kladno. Partida, la 
care au asistat peste 14 000 de spec
tatori, s-a încheiat la egalitate 4—4 
(2—1, 1—2, 1—1).

Meciul retur se va desfășura la 13 
februarie 1979 la Kladno.

• Proba masculină de coborîre des
fășurată sîmbătă la Santa Clara (Ita
lia) în cadrul „Cupei Mondiale" a 
fost cîștigată de schiorul austriac Jo
sef Walcheg cu timpul de 2’H”86/100. 
Pe locurile următoare s-au clasat Pe
ter Miiller (Elveția) — 2T2”16/100 și 
Walter Vesti (Elveția) — 2T2”91/100.

• Michel Spinks, fratele fostului 
campion al lumii de box la categoria 
grea Leon Spinks, a obținut a 8-a 
victorie consecutivă de la trecerea sa 
la profesionism. Boxănd în limitele 
categoriei semigrea, Michel Spinks 
l-a învins prin k.o. în repriza a 4-a 
pe Eddie Plains.

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală ministrul afacerilor externe 
al Republicii Franceze, Jean Franțois- 
Poncet, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, face o vizită în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a
★

în aceeași zi au început convorbi
rile dintre miniștrii de externe ai 
celor două țări. Desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, a- 
cestea au prilejuit o trecere in revis
tă a stadiului actual și perspectivelor 
de dezvoltare a relațiilor dintre 
România și Franța, evidențiindu-se 
cu satisfacție cursul lor continuu as
cendent, dorința de a lărgi legăturile 
trilaterale în diverse domenii de in
teres reciproc. în context, au fost 
examinate noi posibilități menite să 
conducă la adîncirea și diversificarea 
conlucrării româno-franceze pe plan 
politic, economic, cultural, tehnico- 
științific și în alte sfere de activitate.

Au luat parte ambasadorul Româ-

LA PETROȘANI

Sesiune consacrată împlinirii a trei decenii 
de la crearea Institutului de mine

Sîmbătă s-au încheiat la Petroșani 
manifestările prilejuite de împlinirea 
a 30 de ani de la crearea Institutului 
de mine din localitate, prestigioasă 
unitate de învățămînt superior din 
tara noastră, pe băncile căreia s-au 
format peste 5 000 de ingineri și spe
cialiști în industria extractivă. *La 
festivitate au participat reprezentanți 
ai organelor județene și municipale 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului. Ministerului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei, Combinatului minier 
Valea Jiului, cadre didactice de la 
institutele politehnice din București, 
Timișoara. Cluj-Napoca și Iași și de 
la alte instituții de invățămint supe
rior din tară.

în programul manifestărilor au fost 
incluse o sesiune de comunicări știin
țifice, unde au fost prezentate peste. 
150 de referate, un simpozion, expo
ziții de- carte social-politică. de artă 
plastică și filatelie și manifestări cul- 
tural-artistice și sportive.

Participanții la sesiune au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in care 
se spune : Folosim acest prilej pentru 
a asigura Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal, mult stimate

Cronica zilei
La București a fost semnat Proto

colul de colaborare pe anii 1979—1980 
intre Consiliul ziariștilor din Repu
blica Socialistă România și Uniunea 
ziariștilor din Republica Populară 
Mongolă.

★
Sub auspiciile Academiei de științe 

medicale. Societății de gerontologie 
și Institutului national de gerontolo
gie și geriatrie, vineri și sîmbătă s-a 
desfășurat al II-lea simpozion de ge
rontologie avînd ca temă „Ateroscle- 
roza și vîrsta".

CONCURS
Ministerul Educației și învățămîntului, 

Universitatea din Craiova 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ALE NATURII, catedra de fizică : 
asistent, poziția 1.3.22, disciplinele 
Fizică, Fizică și Agrometeorologie. 
Catedra de chimie : conferențiar, 
poziția 1.4.8, disciplina Chimie. 
FACULTATEA DE FILOLOGIE, 
catedra de limba și literatura ro
mână și comparată : lector, poziția 
2.1.16, disciplinele Teoria literaturii 
și literatură comparată. Literatură 
română contemporană, Folclor și li
teratură română, Poetica și critica 
literară. Catedra de istorie — geo
grafie — pedagogie : conferențiar, 
poziția 2.4.8. disciplinele : Geogra
fia fizică, Geografia fizică a Româ
niei, Geografia economică. FACUL
TATEA DE ȘTIINȚE ECONO
MICE, catedra de conducerea și or
ganizarea întreprinderilor și ramu
rilor economiei naționale : profe
sor, poziția 3.2.3, disciplina Statis
tică ; asistent, poziția 3.2.25, disci
plinele Economia și organizarea er- 
gonomică a muncii, Organizarea și 
conducerea întreprinderilor; asis
tent, poziția 3.2.26, disciplina Orga
nizarea și planificarea unităților e- 
conomice. Catedra de contabilitate 
și prelucrare electronică a informa
ției economice : lector, poziția 
3.3.14, disciplinele Sisteme informa
tice și analiză economică, Inițiere 
în informatică ; lector, poziția 3.3.15, 
disciplinele Inițiere în informa
tică, Utilizarea tehnico-electro- 
nică a prelucrării datelor, Sisteme 
informaționale și analiză economi
că, Prelucrarea electronică a infor
mațiilor financiar-contabile, Prelu
crarea electronică a informațiilor 
economice. Catedra de planificare 
și analiză economico-financiară : 
asistent, poziția 3.4.22, disciplina 
Circulația bănească și credit. FA
CULTATEA DE MECANICA, ca

fost salutat de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului, deț alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Cornelii' Mănescu, 
ambasadorul României la Paris, și 
Pierre Cerles, ambasadorul Franței 
la București.

★ >,
niei la Paris și ambasadorul Franței 
la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a oferit un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Franceze, Jean Franțois- 
Poncet.

în timpul dineului, cei doi mi
niștri de externe au toastat în sănă
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a președintelui Valery Giscard 
d’Estaing, pentru continua întărire a 
legăturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și popoare, 
pentru pace și înțelegere în lume.

(Agerpres)

tovarășe Nicolae Ceaușescu. de În
treaga noastră recunoștință pentru 
grija pe care o purtați destinelor în- 
vățămîntului superior minier, că noi 
toți — cadre didactice și studenți — 
sintem animați de hotărîrea fermă 
de a traduce în fapte indicațiile date 
de dumneavoastră personal cu oca
zia vizitei făcute în noiembrie 1977 in 
Valea Jiului și in cuvîntarea la des
chiderea actualului an universitar 
privind dezvoltarea și perfecționarea 
invățămîntului.

.Ne angajăm în fața partidului șl a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să depunem toată stră
duința, întreaga noastră capacitate de 
muncă pentru a educa tineretul stu
dențesc în spiritul înaltei concepții 
marxist-Ieniniste despre lume și via
tă, al eticii și echității socialiste — 
așa cum partidul ne cere — să-1 înar
măm cu cele mai noi cunoștințe teh
nice și de specialitate, să formăm ca
dre inginerești cu o înaltă competen
ță profesională, capabile să urce pe 
noi culmi știința și practica minieră 
românească.

Cadrele didactice, studenții, totl 
participanții la sesiune vă adresează, 
iubite tovarășe secretar general, o- 
dată cu sentimentele lor de înaltă re
cunoștință și stimă, tradiționalul salut 
mineresc „Noroc bun !“.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 decembrie. în țară î Vremea 
va fi în general umedă și în răcire, 
mai ales în nordul țării. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipitații, 
atît sub fQrmă de ploaie, cît și sub 
formă de lapoviță și" ninsoare. Vîntul . 
ya . sufla ^.pptr^vit, ,.cu .fnțensificări în 
zona t^e/munte. Temperaturile minime ‘ ,
vor fi ‘ cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, iar valorile maxime între minus 
2 și plus 8 grade. în București : Vre
me în răcire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil precipitațiilor 
slabe, mai ales sub formă de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

tedra de mecanică aplicată : lector, 
poziția 6.1.7, disciplinele Rezisten
ța materialelor, Mecanica și rezis
tența materialelor ; lector, poziția 
61.8, disciplina Mecanica și rezis
tența materialelor; asistent, poziția 
6.1.19, disciplinele Mecanică, Rezis
tența materialelor; asistent, poziția 
6.1.21, disciplinele Mecanica și re
zistența materialelor. Vibrații me
canice; asistent, poziția 6.1.22, dis
ciplinele Mecanică, Mecanisme. 
Catedra de tehnologie : lector, pozi
ția 6.2.13, disciplinele Hidraulică și 
construcții edilitare, Tehnologia lu
crărilor de construcții, Căi de co
municație, Instalații in construcții; 
asistent, poziția 6.2.19, disciplinele 
Tehnologia industrială, metalurgică 
și prelucrătoare, Tehnologia defor
mării plastice a metalelor.

Candidații la concurs vor depune 
la secretariatul rectoratului Univer
sității din Craiova, str. Al. I. Cuza 
nr. 13, în termen de 30 de zile pen
tru posturile de profesor, conferen
țiar și lector și de 15 zile pentru 
posturile de asistent de la data pu
blicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere, la 
care vor anexa în două exempla
re pentru postul de profesor și con
ferențiar și intr-un exemplar pen
tru posturile de lector și asistent, 
actele prevăzute de Legea nr. 
6/1969, privind Statutul personalu
lui didactic in Republica Socialis
tă România, publicată în Buletinul 
Oficial, Partea I, nr. 33, din 15 mar
tie 1969 și de Instrucțiunile Minis
terului Educației și învățămîntului 
nr. 84539/1969. Concursul se va ține 
la sediile facultăților respective, în 
termenele legale.

• INTERES CRES- 
CiND PENTRU CĂRBU- 

Criza energetică din 
ultimii ani a readus în atenția 
energeticienilor problemă uti
lizării mai ample a cărbunilor. 
Recent, a fost dat publicității 
un raport al secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite referitor la perspectivele 
acestui combustibil în economia 
mondială. Aceeași temă va fi 
dezbătută in cadrul unui simpo
zion ce se va desfășura anul 
viitor in Polonia, țară cu mari 
rezerve de cărbune. Printre te
mele ce vor fi abordate: extrac
ția sporită de cărbune și dez
voltarea infrastructurii: tehnici 
miniere și tehnologii noi de ex
ploatare a cărbunelui.

• ALCOOL DIN CE
LULOZĂ. Una dintre cele 
mai interesante posibilități de 
valorificare a celulozei o repre
zintă descompunerea biochimică 
în zahăr, urmată de fermentația 
alcoolică. Dintr-o tonă de de
șeuri de hirtie, de pildă (70 la 
sută celuloză), se pot obține cir
ca 240 litri alcool pur. O echipă 
de cercetători vest-germani din 
orașul Hohenheim a efectuat o 
serie de experiențe în vederea 
utilizării la scară industrială a 
descompunerii enzlmatice a ce
lulozei cu ajutorul ciupercii de
numite trichoderma virida. 
Avind in vedere că datorită pro
cesului de fotosinteză a plante
lor cantitatea de celuloză produ
să anual este uriașă (de 100—150 
miliarde tone), elaborarea unui 
procedeu ieftin de transformare 
a acesteia în zahăr poate pune

la dispoziție o nouă sursă de 
energie.

• O EXPEDIȚIE „LA 
LIMITA POSIBILULUI". 
Astfel este apreciată tenta
tiva unui grup de alpiniști 
francezi de a escalada „monstrul 
Himalayei" — masivul Dhaula
giri (8 172 m), considerat cel mai 
dificil al acestui lanț muntos, 
celebru, în general, pentru difi
cultatea traseelor sale. în decur
sul anilor, au căzut victime gre
utăților uriașe pe care le impli
că tentativele de escaladare a 
acestui masiv mai multi teme
rari ai înălțimilor decit in cazul 
oricărui alt pisc himalayan. Tra
seul este un adevărat haos de 
zăpadă, gheată, stînci prăvălite 
și. pereți verticali. în afara per
formantei sportive excepționale 
pe care o reprezintă escaladarea

unui asemenea pisc, ea va repre
zenta și o inedită experimentare 
medicală a comportării omului 
la altitudini înalte și condiții de 
maximă dificultate. Tocmai da
torită greutăților deosebite, ex
pediția se va desfășura in două 
etape : una pină la altitudinea 
de 7 670 m. urmează să ia sfîr- 
șit în curînd ; a doua, parcurge
rea ultimilor 500 m — porțiunea 
cea mai grea dintre toate — va 
avea loc in primăvară.

• „MECANISME 
BIOLOGICE" DE ADAP
TARE LA MEDIU. Oameni 
de știință din șase țări, care au

făcut o expediție cu vaporul pe 
Amazon, au descoperit că peștii 
dîn regiunea fluviului sud-ame- 
rican se pot adapta la diferitele 
situații cu care sînt confruntați 
in timpul fluxului și al refluxu
lui. Astfel, unii pești transformă 
o parte din stomac intr-un ru
diment de țesut. pulmonar, alții 
se deprind să respire ieșind din 
apă. Există pești dotati cu mai 
multe feluri de hemoglobină, 
ceea ce le permite să se adap
teze, la nivel molecular și bio
chimic, condițiilor create prin 
rarefierea oxigenului (datorită 
putrezirii plantelor). Crapul, de 
exemplu, are trei feluri de he
moglobină. Aceste modificări a-

natomice ale comportamentului 
sau ale compoziției biochimice a 
singelui peștilor pot avea apli
cații în. acvacultură. Membru ex
pediției vor continua studiile în
cepute. extinzîndu-le în crescă
toriile cu specii de pești amazo- 
nieni, pentru a putea trage con
cluzii practice de pe urma aces
tei descoperiri.

• VICTIMĂ A PO
LUĂRII. „Acul Cleopatrei", 
cum este denumit acest stră
vechi monument egiptean, este 
de aproape un secol una din 
atracțiile turistice ale New Yor- 
kului. „Aclimatizarea" nu a reu
șit, după cum se vede în ima
ginea alăturată : expusă poluă
rii crescînde a aerului, inscrip

ția ce-a supraviețuit mileniilor 
a început să se șteargă, proces 
accelerat în ultimii ani. Pe 
partea expusă vîntului, hierogli
fele mesajului în piatră transmis 
de către faraonul Tutmosis al 
IÎI-lea eternității au ajuns să nu 
mai poată fi recunoscute : chiar 
și pe partea mai ferită, coroziu
nea este din ce în ce mai evi
dentă.

• MEMORIA LASER. 
Inginerii cunoscutei firme ame
ricane IBM au inventat o nouă 
tehnică de memorizare a infor
mațiilor de către ordinator. Este 
vorba de utilizarea unui fascicul 
de raze laser, a cărui lungime 
de undă este variabilă. Pătrun- 
zind in suportul material al 
„memoriei", de obicei o bandă 
magnetică, fasciculul provoacă 
modificări chimice în unele mo
lecule. Conform frecvenței alese, 
se poate selecționa un anumit 
tip de moleculă între sutele sau 
miile conținute de același eșan
tion, fiecare tip de moleculă 
fiind asociat unei, informații ele
mentare. Această formă de sto
care a informației permite ridi
carea densității de elemente in
formaționale la un nivel cu mult 
superior fată de ceea ce s-a re
alizat pină in prezent.
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Un important eveniment-in spiritul coexistenței pașnice
și al normalizării raporturilor internaționale

R. P. Chineză si S. II. A. au căzut de acord
să stabilească relații diplomatice 

cu începere de la 1 ianuarie 1979 
COMUNICAT COMUN CHINO-AMERICAN

PEKIN—WASHINGTON 16 (Ager
pres). — La Pekin și Washington a 
fost dat publicității simultan, la 16 
decembrie, următorul comunicat co
mun chino-american : Republica 
Populară Chineză și Statele Uni
te ale Americii au căzut de acord 
să se recunoască reciproc și să sta
bilească relații diplomatice cu în
cepere de la 1 ianuarie 1979.

Statele Unite ale Americii recunosc 
Guvernul Republicii Populare Chi
neze ca singurul guvern legal al 
Chinei. In acest context, cetățenii 
Statelor Unite vor menține relații 
culturale, comerciale și alte relații 
neoficiale cu cetățenii Taivanului.

Republica Populară Chineză și 
Statele Unite ale Americii' reafirmă 
principiile acceptate de comun acord 
de' ambele părți în Comunicatul de 
la Șanhai și subliniază încă o 
dată că:

— ambele părți vor să reducă 
pericolul unui conflict militar inter
național;

— nici una dintre părți nu va 
urmări hegemonia în regiunea Asiei 
și Pacificului sau în orice altă re
giune a lumii și ambele părți se 
opun eforturilor oricărei alte țări 
sau grupuri de țări de a instaura o 
asemenea hegemonie;

— nici una dintre părți nu este 
dispusă să negocieze în numele unei 
terțe părți sau să încheie acorduri 
sau înțelegeri cu cealaltă parte în
dreptate împotriva altor state;

— Guvernul Statelor Unite ale 
Americii recunoaște poziția chineză 
că există o singură Chină și că Taiva- 
nul este o parte din China ;

— ambele părți consideră că nor
malizarea relațiilor chino-americane 
nu este numai în interesul popoare
lor chinez și american, ci contribuie 
și la cauza păcii în Asia și în lume.

Republica Populară Chineză și Sta
tele Unite ale Americii vor face 
schimb de ambasadori și vor înființa 
ambasade la 1 martie 1979.

★
în legătură cu acest eveniment, 

președintele Hua Kuo-fen a avut o 
conferință de presă la Pekin, iar pre
ședintele Jimmy Carter a rostit, la 
Washington, o alocuțiune, televizată, 
în cadrul cărora au făcut o serie de 
declarații.

PEKIN (Agerpres). — „Normali
zarea relațiilor dintre China și Statele 
Unite este o dorință veche a po
poarelor chinez și american" — a 
declarat în cadrul unei conferințe de 
presă Hua Kuo-fen, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze. „Stabilirea 
de relații diplomatice între China și 
S.U.A. — a continuat vorbitorul — 
constituie •< un eveniment istoric. Ea 
deschide largi posibilități de întărire 
a înțelegerii și prieteniei dintre cele 
două popoare și de promovare a 
schimburilor bilaterale în toate do
meniile. De asemenea, ea va contribui 
la pacea și stabilitatea în Asia și în

Conferința ministerială
ABU DHABI 16 (Agerpres). — Sim- 

bătă s-au deschis la Abu Dhabi lu
crările celei de-a 52-a Conferințe mi
nisteriale a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.), con
sacrată, în principal, examinării pro
blemei prețului țițeiului. La lucrări 
participă miniștrii petrolului din 13 
state membre —' Algeria. Ecuador, 
Gabon, Indonezia, Iran, Irak. Kuweit, 
Jamahiria Libiană, Nigeria. Qatar, 

întreaga lume. Popoarele chinez și 
american se bucură de acest eveni
ment și cred că popoarele din întrea
ga lume se vor bucura și ele aflînd 
această veste".

Răspunzind la o întrebare, Hua 
Kuo-fen a spus : „Taivanul este te
ritoriul sacru al Chinei, iar poporul 
dm Taivan este singe din sîngele 
nostru. Dorința comună a poporului 
Chinei, inclusiv a compatrioților noș
tri din Taivan, este ca Taivanul să se 
întoarcă la sinul patriei și țara să fie 
reunită".

La o altă întrebare, președintele 
C.C. al P.C. Chinez a precizat : „Nu 
se poate vorbi de nici o axă sau 
alianță. Noi am normalizat relațiile 
cu Statele Unite. $i relațiile dintre 
Statele Unite și Uniunea Sovietică 
au fost, de asemenea, normalizate. 
Normalizarea relațiilor dintre China 
și Statele Unite nu este îndreptată 
împotriva nimănui".

Președintele Hua Kuo-fen a arătat 
că în ce privește relațiile comerciale 
viitoare ale poporului S.U.A. cu po
porul Taivanului — în legătură cu 
care partea americană a menționat 
că va continua să vîndă arme Taiva
nului — deși cele două părți au 
opinii diferite, s-a ajuns totuși la 
un «acord privind comunicatul comun.

WASHINGTON (Agerpres). — 
„Noi — a spus președintele Jimmy 
Carter într-o alocuțiune televizată — 
nu întreprindem acest pas important 
din motive tactice trecătoare sau 
conjuncturale. Prin faptul că recu
noaștem că Guvernul R.P. Chineze 
este singurul guvern al Chinei, recu
noaștem o gimplă realitate. Dar a- 
ceastă hotărîre implică mult mai 
mult decît simpla recunoaștere a 
Unui fapt".

Această acțiune — a adăugat el — 
„va oferi mari avantaje pe termen 
lung popoarelor celor două țări și, 
cred, tuturor popoarelor lumii. Nor
malizarea — și relațiile comerciale și 
culturale lărgite pe care le va aduce 
această normalizare — va contribui 
la bunăstarea propriei noastre na
țiuni, va servi propriul nostru interes 
național. Ea va întări, de asemenea, 
stabilitatea în Asia. Normalizarea re
lațiilor dintre Statele Unite și China 
nu urmărește nici un alt scop decît 
acesta — promovarea păcii".

Intr-o declarație a guvernului ame
rican se arată, de asemenea, că, de 
Ia 1 ianuarie 1979, S.U.A. încetează 
relațiile diplomatice cu Taivanul. De
clarația arată, totodată, că tratatul 
american de apărare reciprocă cu 
Taivanul își încetează valabilitatea, 
întregul personal militar al S.U.A. va 
fi retras din Taivan.

★
La Pekin și la Washington s-a co

municat că, la invitația guvernului 
american, Den Siao-pin, vicepremier 
al ..Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, va întreprinde o vizită oficială 
in S.U.A., în ianuarie 1979.

a țărilor O. P. E. C.
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Uni
te, Venezuela.

După cum a anunțat purtătorul de 
cuvint al O.P.E.C., Hamid Zaheri, 
participanții au discutat problema pre
țului petrolului. Hamid Zaheri a a- 
dăugat că nu toate delegațiile și-au 
prezentat punctele de vedere în ca
drul ședinței, dezbaterile pe această 
temă urmind a fi reluate duminică 
dimineața.

Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la făurirea statului

național unitar român
Cea de-a 60-a aniversare a creă

rii statului național unitar român, e- 
veniment de importanță majoră in is
toria poporului nostru, a prilejuit în 
continuare organizarea unor manifes
tări în diferite țări ale lumii.

POLONIA. — La Cracovia a fost 
organizată o seară culturală roma
nească. prilej cu care cunoscutul poet 
Tadeusz Sliwiak a recitat versuri în
chinate României, iar actori ai tea
trului din localitate — poeziile u- 
nor cunoscuți poeți români. In a- 
ceeași localitate a fost deschisă ex
poziția pictorului român Ion Săliș- 
teanu.

INDIA. — O expoziție documenta
ră de fotografii și una de carte ro
mânească au fost deschise la Hyde
rabad. La loc de cinste sînt expuse 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Tot
odată, sînt expuse lucrări ale unor 
autori indieni despre personalitatea 
și activitatea șefului statului român,

agențiile de presă transmit:
Cooperare româno-chine- 

zâ. Cen Mu-hua, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.C;, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze a primit delegația Mi
nisterului Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții al Republicii 
Socialiste România, condusă de ing. 
Ion Rîmbu, adjunct al ministrului. Au 
fost discutate unele aspecte ale 
cooperării în acest domeniu dintre 
țara noastră și R.P. Chineză, eviden- 
țiindu-se posibilitățile existente pen
tru realizarea obiectivelor de coope
rare economică stabilite.

întrevederi la Paris. La 
invitația Federației Naționale Fran
ceze a Foștilor Deportați, Internați, 
Rezistenți și Patrioți (F.N.D.I.R.P.), 
o delegație a Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din România 
(C.F.L.A.), condusă de tovarășul Tu
dor Bugnariu, se află în Franța. In 
cursul întrevederilor cu conducerea 
F.N.D.I.R.P. au fost evidențiate înde
lungata tradiție de solidaritate între 
mișcările antifasciste și progresiste 
din România și Franța, lupta comu
nă împotriva fascismului. A fost re
levată. de asemenea, necesitatea lup
tei pentru împiedicarea renașterii 
fascismului, Împotriva prescrierii cri
melor de război. Delegația română 
a avut întrevederi și cu conducerea 
Asociației Naționale Franceze a Foș
tilor Luptători din Rezistență ' 
(A.N.A.C.R.) și cu Asociația Republi
cană a Foștilor Combatanți (A.R.A.C.)

Program de cooperare 
româno—spaniol. La Madrid a 
avut loc semnarea programului de 
aplicare, pe anii 1979—1980, a acordu
lui dintre România și Spania de coo
perare culturală și științifică. Progra
mul prevede dezvoltarea schimburilor 
reciproce in. domeniile învățămîntu- 
lui, culturii, științei, tehnicii și în alte 
sfere de activitate.

Greve în Italia. Milioane de 
muncitori italieni din construcții, 
chimie și metalurgie au declarat gre
vă în semn de protest împotriva creș
terii șomajului și pentru dezvoltarea 

precum și volume privind istoria po
porului nostru.

FRANȚA. — La universitatea 
„Sorbonne Nouvelle" a fost organi
zată o seară culturală românească, iar 
la sediul •facultății de limbi străine 
al Universității din Dijon a fost 
deschisă o expoziție de carte româ
nească.

FILIPINE. — In orașul Dagupan 
s-a organizat o zi a prieteniei ro- 
mâno-filipineze, în cadrul căreia 
ambasadorul țării noastre în Filipi- 
ne 'și guvernatorul provinciei Pan- 
gasinan au rostit alocuțiuni ce au 
relevat importanta istorică a actului 
de la 1 decembrie 1918, precum și 
succesele obținute de poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român. în edificarea vieții noi.

EGIPT. — La Palatul culturii din 
Assuan au fost inaugurate expozi
țiile „România ’78“ și „Lupta po
porului român pentru unitate și in
dependență națională reflectată în 
artele plastice".

regiunilor înapoiate din sudul Italiei. 
Două mari manifestații au avut loc 
la Napoli și Roma,'unde reprezen
tanții muncitorilor au criticat politi
ca de' investiții și de restructurare a 
industriilor metalurgică și chimică. La 
manifestația de la Roma a participat 
și o delegație a sindicatului muncito
rilor metalurgiști vest-germani din. 
Ruhr, aflați în grevă de trei săptă-" 
mini.

Primire la Berlin. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a avut o con
vorbire cu secretarul general al P.C. 
Portughez, Alvaro Cunhal. aflat in 
vizită la Berlin. Oaspetele portughez 
și-a informat interlocutorul asupra 
activității P.C.P. împotriva înrăutățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii, pentru apărarea cuceririlor 
revoluției .din aprilie 1974, a ordinii 
democratice și independenței Portu
galiei.

întrevederi japono-viet- 
nameze. AAat 'a Tokio într-o 
vizită oficială, Nguyen Duy Trlnh, 
viceprim-ministru și ministrul aface
rilor externe al R.S. Vietnam, a con
ferit cu primul ministru nipon. Ma
sayoshi Ohira, și cu ministrul de ex
terne. Sunao Sonoda. Au fost abor
date unele probleme privind relațiile 
bilaterale și aspecte ale situației din 
sud-estul Asiei.

Protocol albanezo-iugo- 
cțJțJV. Un grup de experți de la 
Federația poștelor, telegrafului și 
telefoanelor din Iugoslavia a purtat 
la Tirana convorbiri cu experți de la 
Direcția generală a poștelor și tele
comunicațiilor din Albania. A fost 
semnat un protocol în vederea îmbu
nătățirii comunicațiilor intre cele 
două țări.

Experiență nucleară. sta- 
tele Unite au efectuat simbătă o ex
periență nucleară subterană în poli
gonul din deșertul Nevada, a anunțat 
Ministerul Energiei al acestei țări. 
Puterea exploziei s-a cifrat la 20—150

Necesitatea edificării 
unei noi ordini 

economice 
internaționale

subliniată la reuniunea 
din Tanzania

DAR ES SALAAM 16 (Ager
pres). — In orașul Arusha (Tan
zania) s-a deschis o reuniune 
internațională — la care parti
cipă experți in probleme eco
nomice din Asia, Africa si Ame
rica Latină — consacrată dezba
terii problematicii legate de edi
ficarea unei noi ordini economi
ce și politice mondiale. Luind 
cuvintul, ministrul de externe 
al Tanzaniei, Benjamin Mkapa, 
a arătat că, deși se vorbește tot 
mai mult in ultimii ani de nece
sitatea instaurării unei noi or
dini, decalajele dintre statele 
bogate și cele sărace au devenit 
și mai mari, iar „structurile ine
galității, exploatării și protecțio- 
nismului rămin incă solide". El 
a declarat că statele în curs de 
dezvoltare trebuie să creeze un 
front comun dacă doresc să 
realizeze democratizarea rela
țiilor internaționale.

kilotone. A fost cea de-a 10-a expe
riență nucleară pe care S.U.A. au a- 
nunțat-o în acest an.

Camera Populară a R.D. 
Germane a aprobat planul 
economic pe anul 1979. E1 
prevede creșterea cu 4.3 la sută a ve
nitului național față de 1978, cu 5,5 
la sută a producției industriale de 
mărfuri și cu 9,8 la sută a volumului 
comerțului exterior. Sînt prevăzute 
măsuri pentru îmbunătățirea în con
tinuare a condițiilor de muncă și 
creșterea nivelului de trai.

Miting al prieteniei la Clubul feroviarilor din Lisabona
LISABONA 16 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei în Portugalia a de
legației Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., la 
Clubul feroviarilor din Lisabona a 
avut loc un miting de prietenie or
ganizat de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Portughez.

Mitingul a fost deschis de Sergio 
Vilarigues. membru al Comisiei Po
litice. secretar al Comitetului Central 
al P.C.P., care, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Portughez, a salutat delegația Parti
dului Comunist Român.

în continuare a luat cuvîntul Jai
me Serra, membru al Comisiei Po- * 
litice. secretar al Comitetului Central 
al P.C.P., care a relevat bunele ra
porturi dintre P.C.P. și P.C.R., în
temeiate pe relații de stimă și res
pect reciproc, de solidaritate frățeas
că. Vorbitorul a subliniat rezultate
le remarcabile obținute de poporul 
român in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvintul tovarășul Vir
gil Cazacu, care — mulțumind pen
tru aprecierile la adresa României, 
a politicii sale, a Partidului Comu
nist Român si a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu —

La încheierea vizitei delegației P. C. R. 
in Portugalia

LISABONA 16 (Agerpres). — La 
invitația Comitetului Ceiîtral al 
Partidului Comunist Portughez, în 
perioada 9—16 decembrie, a vizitat 
Portugalia o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Virgil Ca
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și din care au mai făcut parte to
varășii Aurel Negucioiu, secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
și loan Dan Ștefan, activist la Secția 
relații externe a C.C. al P.C.R.

Delegația P.C.R. a purtat discuții 
cu o delegație a C.C. al P.C.P., con
dusă de tovarășul AÎvaro Cunhal, 
secretar general al Partidului Comu
nist Portughez, și din care au mai 
făcut parte tovarășii Sergio Vilari
gues. membru al Comisiei politice si 
al Secretariatului C.C. al P.C. Por
tughez, Albano Nunes, membru al 
C.C. al P.C, Portughez, șef al Secției 
internaționale, și Antonio Abreu, 
membru supleant al C.C. șl P.C. Por
tughez.

în timpul convorbirilor, realizate în 
spiritul relațiilor tradiționale de prie
tenie și solidaritate existente intre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Portughez, s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra situației 
din ambele țări și asupra activității 
celor două partide. Au fost abordate, 
de asemenea, probleme actuale ale 
vieții internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Delegația P.C. Portughez a expri
mat aprecieri pentru succesele obți
nute în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România și 
pentru activitatea P.C.R. dedicată 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului român.

Evocînd solidaritatea manifestată 
de P.C.R. și de poporul român față 
de poporul portughez, delegația 
P.C.P. a transmis Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutările frățești 
ale comuniștilor portughezi.

Delegația P.C.R. a reafirmat soli
daritatea comuniștilor, a întregului 
popor român cu activitatea P.C.P., a 
celorlalte forțe progresiste, democra
tice și patriotice din Portugalia de 
apărare și consolidare a cuceririlor 
revoluționare și de înaintare-a po- 

a transmis Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez, parti- 
cipanților la miting și, prin inter
mediul lor. tuturor comuniștilor por
tughezi un salut tovărășesc și prie
tenesc. urări de noi și importante 
succese în îndeplinirea hotăririlor ce
lui de-al VIII-iea Congres al P.C.P., 
în activitatea comuniștilor consacra
tă dezvoltării democratice, libere și 
independente a Portugaliei, bunăstă
rii și fericirii poporului portughez, 
în același timp, vorbitorul a Înfăți
șat pe larg preocupările Partidului 
Comunist Român, ale României so
cialiste pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea, a Progra
mului partidului în domeniul politi
cii interne și externe.

S-a reafirmat solidaritatea comu
niștilor. a întregului popor român cu 
activitatea Partidului Comunist Por
tughez. a tuturor forțelor progresis
te. democratice și patriotice pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
revoluționare și înaintarea poporului 
portughez pe o cale nouă, potrivit 
aspirațiilor vitale și voinței sale de 
libertate, independență, democrație și 
progres social.

Mitingul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, ma- 
nifestîndu-se îndelung pentru întă
rirea prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Portughez, dintre poporul român și 
poporul portughez. 

porului portughez pe calea deschisă 
la 25 aprilie și consacrată în Consti
tuția Republicii Portugheze. în con
cordantă cu aspirațiile sale vitale și 
voința sa de libertate, independență, 
democrație și progres social.

în ceea ce privește situația din 
Europa, delegațiile celor două parti
de au subliniat necesitatea de a se 
acționa concret pentru aplicarea pre
vederilor Actului final de la Helsinki, 
pentru destindere, securitate și coo
perare pe continentul european.

Avind in vedere importanta muta
țiilor produse in ultimii ani în situa
ția internațională, în sensul destin
derii și cooperării, ca rezultat al 
eforturilor consecvente ale țărilor 
socialiste și al luptei forțelor demo
cratice și progresiste din lumea în
treagă, ambeîe delegații s-au pro
nunțat pentru apărarea păcii, pentru 
a se pune capăt cursei înarmărilor, 
pentru măsuri concrete în sensul 
dezarmării generale, și in primul rînd 
al dezarmării nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării și: instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Cele două delegații s-au pronunțat 
pentru o soluție politică a crizei din 
Orientul Mijlociu pe baza rezo
luțiilor O.N.U.. prin retragerea Israe
lului din toate teritoriile ocupate in 
1967, respectarea drepturilor națio
nale legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul de a-și crea 
propriul stat, garantarea dreptului 
tuturor țărilor și popoarelor din 
această regiune la dezvoltare inde
pendentă și securitate.

Delegațiile celor două partide și-au 
manifestat sprijinul față de lupta po
poarelor din Namibia, Zimbabwe și 
Africa de Sud pentru independență 
națională, împotriva rasismului si 
apartheidului. Ele și-au exprii 
solidaritatea cu popoarele care « \
tează pentru o dezvoltare orient 
pe calea socialistă, ca, de exempt-u 
Angola. Mozambic, Etiopia și altele, 
cu lupta lor împotriva provocărilor 
rasismului și imperialismului.

în timpul discuțiilor s-a exprimat 
solidaritatea și sprijinul Partidului 
Comunist Român și ale Partidului Co
munist Portughez față de popoarele 
și mișcările care luptă pentru elibe
rare națională, independență, împo
triva imperialismului,' colonialismu
lui și rasismului, pentru democrație, 
progres social și pace. ,

în cursul schimbului de păreri, 
cele două delegații au reafirmat ho- 
tărîrea partidelor lor de a contribui 
prin toate mijloacele la întărirea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale în spiritul 
marxism-leninismului și solidarității 
internaționale, pe baza egalității in 
drepturi, a respectării independenței 
fiecărui partid, a dreptului de a-și 
elabora și înfăptui propria linie po
litică. tactica și strategia, în confor
mitate cu condițiile și realitățile con
crete în care acționează.

în același timp, ambele delegații au 
subliniat importanța întăririi coope
rării și solidarității între toate for
țele democratice și antiimperialiste 
in lupta comună pentru independentă 
națională, democrație, pace și socia
lism.

Cele două delegații și-au manifes
tat botărirea de a dezvolta continuu 
relațiile de prietenie și cooperare 
între poporul român și poporul por
tughez. intre România și Portugalia, 
in interesul celor două popoare și 
celor două țări.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
ambianță prietenească, tovărășească, 
contribuind la o mai bună cunoaștere 
și înțelegere reciprocă.

Vizita delegației Partidului Comu
nist Român in Portugalia a constituit 
o nouă contribuție la întărirea rela
țiilor de prietenie, cooperare și so
lidaritate existente intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Portughez.

(Urmare din pag. I)
geanu-Gherea în „Social-democrația 
șl războiul".

La conferințele internaționale ale 
socialiștilor de la Zimmerwald (1915) 
și Kienthal (1916) „stingă zimmer- 
waldiană", în frunte cu Lenin, a luat 
atitudine fermă împotriva continuării 
războiului mondial, pronunțindu-se 
pentru transformarea lui în război 
civil, de eliberare socială și națională 
a oamenilor muncii.

încă înainte de 1917. Lenin conside
ra că. ajungjnd la putere, clasa munci
toare va promova „o politică de pace 
nu in vorbe, ci in fapte", că „statul 
proletar va lupta pentru o organi
zare democratică a relațiilor inter
naționale", că el „își va baza relați
ile cu popoarele vecine pe principiul 
uman al egalității". în vestitul „DE
CRET ASUPRA PĂCII", emis de gu
vernul statului sovietic a doua zi după 
victoria Revoluției din octombrie și in 
„Cuvintul de încheiere al lui Lenin 
la Raportul asupra păcii", războiul, 
„purtat pentru împărțirea intre na
țiunile puternice și bogate a națiu
nilor slabe cotropite de ele", este 
considerat „drept cea mai mare cri
mă împotriva omenirii" ; se propune 
„încheierea unei păci democratice 
drepte, fără anexiuni și fără contri
buții" ; se arată că „guvernul desfi
ințează diplomația secretă ; se subli
niază că „un stat este puternic prin 
conștiința maselor" ; se eviden
țiază că „vom accepta bucuros toate 
clauzele referitoare la relații de bună 
vecinătate și la acorduri economice", 
fundamentîndu-se astfel principiul 
coexistenței pașnice între țări cu o- 
rinduiri diferite ; muncitorii, popoa
rele din Europa și de pretutindeni 
sînt chemați la activitate multilate
rală, hotărîtă pentru „a izbăvi ome
nirea de ororile războiului și a duce la 
bun sfirșit cauza păcii". Acestea sint, 
fără îndoială, principii și orientări de 
esență pe plan internațional proprii 
socialismului.

Pe steagul de luptă al 
P.C.5? Ineâ de 'a înTiințarea sa, în 
1921, și apoi în tot cursul existenței 
sale. Partidul Comunist Român, ma- 
nifestîndu-se ca exponentul cel mai 
hotărît al aspirațiilor și intereselor 
vitale ale poporului român, a militat 
ferm și hotărît pentru transformarea 
societății românești pe baza socialis
mului și, în nemijlocită corelație cu 
aceasta, pentru apărarea independen
ței și suveranității țării, pentru secu
ritate, dezarmare și pace. într-un 
apel al comitetului de pregătire a 
Congresului mondial pentru pace de 
la Bruxelles (1936), creat din iniția
tiva P.C.R., se sublinia că „pentru 
a-și păstra neatirnarea, poporul ro
man trebuie să devină un factor ac

tiv in lupta pentru pace". P.C.R. a 
denunțat politica de înarmări înfri
gurate, povara cheltuielilor militare, 
a dezvăluit cauzele primejdiei unui 
nou război mondial „pentru suprema
ția piețelor de desfacere, a mărilor, 
a zonelor de influență economică, 
adică pentru o nouă reîmpărțire a lu
mii" și a chemat energic masele „să 
se organizeze pentru a putea spune 
un NU hotărit unui război de agre
siune".

Natura orînduirii. deter
mină vocația de pace. In 
condițiile postbelice, cînd socialismul 
a ieșit din cadrul unei singure țări și 
șe afirmă viguros într-un șir întreg de 
state din Europa. Asia, America La
tină. cind-noi popoare îsi manifestă 

SOCIALISMUL Șl PACEA
opțiunea pentru socialism, relația so
cialism—pace se afirmă cu intensitate 
considerabil sporită. Dacă pacea a 
fost Întotdeauna pentru adepții idei
lor socialismului un ideal nobil și un 
țel de luptă, astăzi ea a devenit o 
NECESITATE OBIECTIVA, UN IM
PERATIV CATEGORIC.

Prin însăși natura ei, societatea 
socialistă, în care este desființată 
proprietatea privată asupra mijloa
celor de producție, exploatarea și 
asuprirea, este incompatibilă cu răz
boiul in scopuri de agresiune și co
tropire, fiind atașată, prin toate fi
brele ei, de cauza păcii. Este cunos
cut celebrul aforism al lui Jaures, 
fruntașul socialist răpus de gloanțele 
reacțiunii din cauza luptei sale pen
tru pace • „Capitalismul poartă în el 
războiul precum norul — furtuna ; 
parafrazîndu-1, se poate spune că : 
„socialismul poartă in el pacea, pre
cum soarele — recolta".

Orînduirea nouă, socialistă, care 
se clădește nu prin exploatarea 
muncii și spolierea avuțiilor altor po
poare, ci prin mobilizarea propriilor 
resurse umane și materiale, este o 
societate a creației, a sporirii con
tinue a patrimoniului de cultură și 
civilizație al fiecărui popor și, ca 
atare, cu totul potrivnică distrugerii 
centrelor productive și monumente
lor civilizației, ruinei pe care, în
deosebi în condițiile actualei dezvol
tări a armamentelor nucleare și con
venționale, le-ar atrage după sine o 
nouă conflagrație mondială.

Spre deosebire de toate formațiile 
sociale anterioare, socialismul este o 
orînduire pusă în slujba omului ; în
săși esența ei o constituie satisface

rea în măsură crescîndă a cerințelor 
celor ce muncesc, înflorirea perso
nalității umane și, ca atare, ea pre
supune și reclamă pacea, care în
seamnă viață, condiții de liniște și 
tihnă, de manifestare plenară a po
tențialului de creație materială și 
spirituală.

Concentrind energiile clasei mun
citoare, ale poporului, resursele țării 
pentru edificarea socialismului și co
munismului, țările socialiste sint vi
tal interesate în crearea condițiilor 
internaționale favorabile acestei vaste 
opere constructive — condițiile unei 
păci trainice, ale unei colaborări rod
nice. Așa cum este știut, țările so
cialiste. in cvasiunanimitatea lor, au 
pornit la construirea bazei tehnico- 
materiale a noii orînduiri de la un 
nivel scăzut de dezvoltare ; ele au 

obținut, incontestabil, succese im
portante în dezvoltarea lor econo
mică, dar mai au mult de făcut pen
tru a Împlini programele stabilite de 
congresele partidelor comuniste din 
țările respective in ceea ce privește 
ajungerea din urmă și depășirea ță
rilor capitaliste dezvoltate. Atingerea 
unor asemenea obiective de însemnă
tate istorică nu este de conceput decit 
dacă energiile umane, resursele ma
teriale și financiare, realizările știin
ței și tehnicii sfnt afectate în cea mai 
mare măsură construcției socialiste, 
într-un climat de coexistență pașnică 
între toate statele, de destindere, în
credere și securitate. Numai într-un 
asemenea climat se poate asigura o 
participare largă la diviziunea inter
națională a muncii, la circuitul eco
nomic mondial, ceea ce permite ca, 
îp cadrul schimburilor și cooperării 
reciproc avantajoase, țările socialiste 
să beneficieze de cuceririle științei și 
tehnologiei moderne din alte țări și. 
la rindul lor. să pună la dispoziție 
propriile lor realizări, corespunzător 
cerințelor progresului general.

O importantă hotărîtoare in în
scăunarea trainică a unui asemenea 
climat ar avea adoptarea de măsuri 
efective de oprire a cursei înarmă
rilor și de reducere a bugetelor mi
litare. Este de la sine înțeles că dacă 
toate sau măcar o parte din resur
sele materiale și financiare pe care 
si țările socialiste le alocă in prezent 
pentru înarmări ar fi consacrate pen
tru noi investiții, pentru noi obiec
tive productive, construcția socialis
mului și comunismului ar fi consi
derabil accelerată.

Succesele în edificarea 
noii orînduiri — forța socia
lismului și reazimul păcii. 
Forța socialismului mondial, capa
citatea lui de a înriuri mersul 
evenimentelor in direcția păcii 
sînt determinate, ,in ultimă instanță, 
de forța fiecărei țări socialiste în 
parte, de rezultatele pe care fiecare 
popor le obține, sub conducerea parti
dului său comunist, în edificarea noii 
orînduiri, in dezvoltarea economică și 
socială a patriei — aceasta reprezen- 
tind principala sa contribuție la cau
za generală a socialismului și păcii.

în acest sens, preocuparea neobosi
tă pe care P.C.R. o manifestă pentru 
construirea cu succes a ' socialismului 

în patria noastră reflectă spi
ritul unei înalte responsabilități 
față de poporul român și. totodată, 
convingerea partidului nostru că toc
mai astfel își îndeplinește și princi
pala îndatorire internațională, contri
buind eficient la creșterea puterii de. 
atracție a socialismului, la întărirea 
forțelor care apără pacea în lume.

Totodată, influența socialismului 
depinde de măsura in care el exprimă 
in practică raporturi de tip nou 
intre state și națiuni, mai echitabile 
decit cele generate de capitalism. în 
acest sens, România militează neabă
tut pentru adincirea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate țările so
cialiste, fără nici o excepție, pe baza 
egalității depline, respectului inde
pendenței naționale,' principiilor so
cialismului științific,și intr-ajutorării 
tovărășești.

Vitalitatea exemplului so
cialist. In deplină concordanță cu 
misiunea istorică a socialismului de a 
asigura pacea, cu tradițiile luptei des
fășurate în trecut de mișcarea revo
luționară, de comuniști, țărilor socia
liste le revine astăzi un rol hotăritor 
în politica mondială.

In condițiile actuale, cînd se afirmă 
tot mai puternic voința, popoarelor de 
a se dezvolta liber, stăpîne pe bogă
țiile lor naționale, pe destinele pro
prii, iar, pe de altă parte, are loc o 
accentuare a politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. de 
forță și dictat, o importanță esențială 
are sprijinul tot mai activ al țărilor 
socialiste pentru înfăptuirea unei po
litici noi, de pace, independentă, ega

litate și respect reciproc între toate 
statele.

Din acest punct de vedere, o deo
sebită semnificație are Declarația sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, adoptată la recenta Con
sfătuire a Comitetului Politic Consul
tativ — important document pe care 
România și-a pus semnătura — în 
care se subliniază necesitatea impe
rioasă de a se acționa tot mai energic 
și consecvent pentru continuarea 
cursului destinderii. Declarația conține 
chemarea adresată tuturor țărilor, po
poarelor, oamenilor politici, forțelor 
înaintate, iubitoare de pace de a-și 
intensifica eforturile pentru înfăp
tuirea securității în , Europa și, in 
acest sens, pentru adoptarea de mă
suri efective de dezangajare militară, 
inclusiv desființarea concomitentă a 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via, pentru reducerea cheltuielilor 
militare și progrese substanțiale in 
direcția dezarmării, în. primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru edificarea unei 
lumi fără arme și războaie, de cola
borare pașnică, de prietenie și încre
dere reciprocă.

Asemenea obiective impun. , fără 
îndoială, mai mult ca oricînd; efor
turi sporite, noi inițiative din partea 
țărilor socialiste în direcția încetării 
cursei înarmărilor, reducerii efective
lor și armamentelor, eliberării po
poarelor de povara cheltuielilor mili
tare. Nu încape indoială că 
acțiunile desfășurate în aceste direc
ții de țările socialiste at avea un larg 
ecou internațional, ar spori prestigiul 
socialismului, ar contribui la mobili
zarea popoarelor in lupta pentru a- 
părarea și întărirea păcii.

Aprecierea obiectivă a raportului 
mondial de forțe, a dinamicii și 
perspectivelor acestuia Învederează 
că forțele păcii, socialismului și pro
gresului sint preponderente, că ele 
pot contracara politica agresivă și 
asigura pacea. Condiția esențială 
pentru transformarea posibilității în 
realitate este întărirea solidarității 
forțelor mondiale ale păcii, acțiunea 
lor hotărită.

Tocmai pornind de la această ce
rință esențială, de la acest imperativ 
primordial, asa cum a subliniat si în 
recenta sa expunere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, obiectivul central al po
liticii externe a României, socialiste 
îl constituie lupta neabătută, îm
preună cu toate țările socialiste, cu 
toate forțele democratice, antiimpe
rialiste, împotriva oricăror pregătiri 
de război, împotriva cursei înarmări
lor, pentru soluționarea problemelor 
complexe ale lumii de astăzi pe cale 
pașnică, prin tratative, pentru accen
tuarea cursului destinderii și instau
rarea unei reale securități internațio
nale, a unei păci trainice în lume.
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Grozavi sînt inventatorii! Le scapdrâ o idee, cîteodatâ genială, și, 
dispunînd și de cunoștințele tehnice necesare materializării, creează 
miracole care uimesc omenirea.

Și nu-i vorba numai de inventatorii obișnuiți, care imaginează ma
șini sau utilaje senzaționale, revoluționind tehnica.

Este vorba de un alt tip — ca dl. John M. Hutten.
Stimabilul în cauză este englez, în respectabila virstă de 75 de ani 

șl face parte din ultra-onorabila „Societate Londoneză pentru studii 
psihice".

Zilele trecute, a fost eroul zilei la Barcelona. Mai precis, eroul citor- 
va zile — cit au durat lucrările Congresului Internațional al Științelor 
Oculte.

Ideea genială de la care a pornit și care îl frăminta de multă vreme 
este următoarea : oare toate stafiile pot fi identificate prin faptul ca 
se înveșmîntează în tradiționalele cămăși de noapte albe, cu glugă, 
plutind nebulos prin văzduhuri și anunțîndu-și sosirea prin zornăit de 
lanțuri ? Dacă lucrurile nu sînt așa, dacă fantomele mai folosesc și 
alte ambalaje sau moduri de prezentare ? Cum ar putea fi atunci 
depistate ?

Grea problemă.
— Grea — dar dl. Hutten a soluționat-o. La Congres, în aplauzele 

îndelungate ale ocultiștilor, spiritiștilor, ghicitorilor, vrăjitorilor, astro
logilor, spectrologilor, parapsihologilor și dracologilor, a prezentat noua 
sa invenție : aparatul pentru identificat fantome.

După cum se relatează, detectorul de stafii creat de genialul in
ventator este o mașină extrem de complicată și sofisticată, cu circuite 
electrice și aparatură electronică integrată, iricluzînd un vibrator, doua 
camere de luat vederi cu flash fotografic și fluid infraroșu, magneto
fon și termostat. O bijuterie a tehnicii care, analizînd adierile reci, ilu
minările spectrale și sunetele stranii, poate să ne indice cu precizie: 
au sosit fantomele, sint de față, se află printre noi I

Vom putea ști dacă le avem acasă, dacă s-au urcat alături, în tro
leibuz sau autobuz — poate chiar pe lîngă inscripțiile pe parbriz 
„Atențiune, copii!" se va putea citi „Atențiune, stafii!"

Desigur, detectorul d-lui Hutten va aduce mari servicii omenirii. 
Vom putea constata cît de nedespărțită de d-nii lan Smith și Vorster 
se află fantoma incîrligatd a zugravului cu mustăcioară, cum aduna
rea complotiștilor spanioli care au dorit să organizeze puciul militar 
a fost prezidată de fantoma lui Caudillo, cum întrunirile Mișcării So
ciale Italiene sînt însuflețite de fîlfîitul fantomei Ducelui sau cum sta
fia blîndului Himmler lucrează în calitate de consilier pentru dreptu
rile omului pe lingă Somoza sau Stroessner.

Sau cum fantoma lui Nero coordonează cercetările în domeniul 
perfecționării obuzelor cu napalm, în timp ce stafia lui Attila transpiră 
din greu la îmbunătățirea bombelor nucleare pentru ca intr-adevăr în 
urma lor să nu mai crească iarba.

Oricum, dl. Joseph Luns, secretarul general al N A.T.O., eternul 
înfometat de credite militare, are alături, confrate nedespărțit, fan
toma lui Forrestal, cel care s-a aruncat pe fereastră de la etajul 16 
strigind „vin tancurile comuniste".

Nu se știe dacă aparatul inventat de dl. Hutten precizează și 
starea de spirit a stafiilor. Deși pentru a depista ce bună dispoziție 
au provocat știrile zilei fantomei lui Cian Kai-și sau Allen Dulles 
și, în general, fantomelor războiului rece nu e nevoie de nici un 
aparat.
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