
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene 

Populare Socialiste

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
Romania, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, simbătă dimineața pe Aziz 
Omar Shennib. ambasadorul Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste la București, la cererea acestuia.

Ambasadorul a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un călduros salut 
din partea colonelului Moamer El 
Geddafi. a Congresului General 
Popular, a întregului ponor din Ja- 
mahiria Arabă Libiana Populară

Socialistă. Totodată, ambasadorul a 
exprimat. în numele conducerii li
biene. satisfacția pentru bunele 
relații care s-au stabilit si se dez
voltă între Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă si România, pen
tru perspectivele extinderii si ampli
ficării acestor relații.

Mulțumind pentru salut, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a transmis. . la 
rîndul său. colonelului Moamer El 
Geddafi. Congresului General Popu

lar. poporului libian cele mai bune 
urări din partea sa. a conducerii de 
stat și a poporului român. Șeful 
statului român si-a manifestat con
vingerea că bunele rplatii existente 
între România si Libia se vor ex
tinde și intensifica și în viitor. în 
folosul celor două popoare, al cauzei 
păcii, colaborării si înțelegerii in
ternaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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Fiecare zi-o zi 
a ritmurilor înalte 

la semănat!
• Urgența urgențelor: încheierea însămînțăriî 

culturilor din prima epocă
• Maximă concentrare de forțe la semănatul 

sfeclei de zahăr și ai florii-soarelui
® Timpul porumbului se apropie; sînt bine 

pregătite toate terenurile?
® Acum își pot afirma din plin consiliile 

unice agroindustriale inițiativa, operativi
tatea și răspunderea

„Politica internațională 
a României de pace,

prietenie și colaborare 
cu toate popoarele"

între 26 și 31 martie

„SĂPTĂMÎNĂ POMICULTURII11 
O acțiune de amploare, 

in folosul nostru, al tuturor
ÎN PAGINA A lil-A

Orașul și arborii lui
E vremea plantării pomilor 

prin livezi, a copacilor pe străzi 
șl prin parcuri, iar in minte îmi 
vine adagiul latin : „Cine in 
viată n-a sădit un arbore în
seamnă că nici n-a trăit !“

Săditul pomilor — imi amin
tesc din copilărie, din satul na
tal '— implică un adevărat ri
tual. Se sapă mai întii, încă de 
cu iarnă sau chiar din toamnă, 
gropile, pentru ca pământul să 
se afineze și să se mărunțească 
sub ger ; apoi, clnd vine sorocul 
plantării, pe fundul gropilor se 
presară pămint îngrășat sau 
gunoi de grajd, ca rădăcinile la 
dezniorțire să dea de hrană sub
stanțială ; apoi, se așază pomul 
in groapă, se aruncă pămint 
peste rădăcini presat de jur îm
prejurul tulpinii cu talpa picio
rului ; pomului i se toarnă, pe 
urmă, o găleată cu apă, și, după 
ce gospodarul bate cu muchia 
securii un arac de care leagă 
tulpina să n-o clatine prea tare 
vintul, pomul se socotește a fi 
sădit.

Sint oameni care în felul 
acesta sau altfel au plantat ii- 
vezi. Sint oameni care in viați 
lor au sădit păduri întregi !

în peregrinările mele prin 
țară am avut prilejul să mă re
culeg in fața unor arbori cele
bri, intrați de mult in conștiin
ța neamului : Stejarul din Bor- 
zești. Gorunul lui Horea, împă
ratul brazilor de pe Tihuța, Te
iul lui Emineicu. Arbori încăr- 
cați de vremi și de istorie. V-ați 
gindit că și ei au fost sădiți de 
oameni ? Că acei oameni care

le-au dat viață cu miinile lor 
sint petrecuți de mult dintre noi. 
dar dăinuiesc și vor dăinui prin 
gloria și neclintirea acestor 
arbori ?!

A planta un pom, un copac 
este, după credința mea, un act 
la fel de important cu scrierea 
unui poem sau cioplirea urni 
statui, fiindcă toate, deopotrivă, 
poartă înscrise in ele semnul 
duratei.

A planta arbori intr-un oraș 
devine însă o necesitate vitală! 
Pentru că, dincolo de frumusețe 
și de ornament, după cum se 
știe, spațiile verzi, și copacii in 
primul rind, sint aîiații cei mai 
fideli ai omului in lupta cu po
luarea aerului. Am citit că in
tr-o țară cu mari aglomerări ur
bane, din cauza lipsei de spații 
și pentru ca oamenii să nu se 
sufoce, copacii sînt plantați sus, 
pe acoperișurile blocurilor. Pri
vite de la înălțime, asemenea 
așezări orășenești trebuie să 
aducă cu niște oaze verzi și nici 
prin gind nu ți-ar trece perico
lul la care ar fi predispuse fără 
binefacerile acestei verdeți.

Capitala țării noastre are pri
vilegiul de a fi înconjurată de 
păduri și de o salbă de lacuri. 
Ea dispune, in numeroase punc
te ale ei, de vaste zone verzi — 
parcuri, scuaruri, alei, pajiști — 
pe care edilii au grijă să le com
pleteze în fiecare sezon cu flori, 
cu arbuști, cu tei sau castani.

Dim. RACH1C1
(Continuare în pag. a V-a)

Intrăm în ultima săptămînă a lunii 
martie și semănatul culturilor din prima 
epocă trebuie intensificat la maximum. 
Creșterea temperaturii. , timpul frumos 
in întreaga tară permit ca în aceasță 
primăvară să inceapă mai devreme și 
semănatul culturilor din epoca a doua. 
Sînt condiții care, folosite din plin, pot 
contribui la realizarea în acest an a unor 
producții sporite la toate culturile. Ținînd 
seama că lucrările se aglomerează dato
rită suprapunerii perioadelor de semănat 
ale diferitelor plante, este absolut necesar 
ca in fiecare consiliu unic agroindustrial, 
în fiecare comună să se acționeze energic 
pentru mobilizarea și mai puternică a 
mijloacelor mecanice și a forțelor umane, 
astfel ca fiecare zi a săptăminii viitoare 
să fie o zi a ritmurilor Înalte la semănat.

Ce concluzii se desprind din analiza mo
dului in care... sț-au- desf^siiraț piuă...aeum 
însămintăfiie ? Nu peste tot semănatul a 
început la timp, iar ritmul a fost destul 
de neuniform, in unele cazuri datorită 
condițiilor de lucru diferite de la o zonă 
la alta. Din această cauză, vitezele de 
semănat înregistrate, chiar și în ultimele 
zile, au fost mult sub posibilitățile exis
tente. Acum însă, pretutindeni primăvara 
a intrat in drepturile ei și vremea s-a 
încălzit în întreaga tară, ceea ce face ne
cesar ca în toate județele să se lucreze 
la semănat cu toate forțele. Specialiștii 
din agricultură trebuie să înțeleagă lim
pede faptul că a aștepta „condiții ideale" 
înseamnă a nu fructifica condițiile favo
rabile existente în această perioadă.

Din stadiul realizărilor de pină acum se 
desprind însă și cîteva aprecieri pozitive. 
Pină la 24 martie au fost semănate cu 
plante din prima epocă aproape 574 000 
hectare, adică circa 61 la sută din supra
fețele .prevăzute, cefea ce este un lucru 
bun. în majoritatea județelor din sudul 
și vestul țării, semănatul acestor culturi

s-a încheiat sau se află în stadiu final. 
Totodată. într-un șir de județe a inceput 
mai devreme semănatul florii-soarelui.

Ce arată acțiunea 
însămînțărilor

ORZOAICA : program 68 500 ha; reali
zat — 14 583 ha. Însămînțărîle trebuie 
încheiate grabnic in județele Sălaj, Mu
reș, Brașov și Cluj.

IN PENTRU ULEI : program — 87 000 
ha ; realizat — 68 824 ha. Cooperativele 
agricole din județele Bihor, Vaslui. Iași, 
Mehedinți, Prahova și Arad au de semă
nat cele mai mari suprafețe.

CARTOFI TIMPURII ȘI DE VARĂ : 
program — 25 000 ha ; rgaJizat.. —țI<3,274.ha. 
Lucrările smt fămâse in urmi in jude
țele Mureș, Sibiu, Bacău, Vaslui, Bihor, 
Galați, Cluj și Arad.

PLANTE FURAJERE DIN EPOCA I : 
program — 146 202 ha; realizat — 110 618 
ha; rest de semănat — 35 584 ha; restan
tele cele mai mari se înregistrează în 
întreprinderile agricole de stat din jude
țele Olt, Arad. Bihor, Gorj, Bacău, Vaslui, 
Iași. Brașov, Mureș, Sibiu și Cluj, precum 
și în cooperativele agricole din județele 
Dolj, Constanta, Mehedinți, Bihor. Bacău. 
Vaslui, Iași, Mureș, Brașov si Sălaj.

SFECLA DE ZAHAR : program — 
269 000 ha; realizat — 142 706 ha. rest de 
semănat — 126 294 ha. In județele Neamț, 
Botoșani, Covasna, Harghita, Bistrița-Nă- 
săud și Suceava semănatul acestei culturi 
nu a început încă, iar în județele Bacău, 
Satu-Mare, Bihor, Vaslui, Iași. Galați, Să
laj, Cluj, Hunedoara și Mureș nivelul rea
lizărilor este cuynult sub media pe tară.

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a HI-a)

O nouă capacitate de
La Combinatul de în

grășăminte chimice din 
Bacău a început să pro
ducă instalația de • fosfo- 
gips uscat, prima de acest 
fel din tară. înzestrată cu 
utilaje moderne, realizate

în Întregime de industria 
noastră, noua capacitate 
valorifică superior, după 
o tehnologie originală, 
materialele secundare pro
venite de la instalația 
de acid fosforic. Cu cele

producție
circa 200 000 tone de pro
duse realizate într-un an 
la combinatul din Bacău 
vor putea fi amendate 
mai mult de 40 000 hecta
re de terenuri acide. 
(Gheorghe Baltă).

Pornind de la interesele .fundamen
tale ale poporului român, identice in 
esența lor cu ale tuturor popoarelor. 
România socialistă promovează cu 
neabătută consecventă o politică ex
ternă destinată să servească în cel 
mai înalt grad telurile păcii, liber
tății și independenței popoarelor, co
laborării între state, pro
gresului omenirii.

Așa cum este bine cunos
cut, în elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
un rol esențial, determi
nant are secretarul general 
al P.C.R., președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în a cărui gin- 
dire social-politicâ creatoa
re și în a cărui clocotitoare 
activitate, fenomenele vieții 
internaționale, politica ex
ternă a României ocupă un 
loc de cea mai mare însem
nătate — acesta fiind unul 
din temeiurile dragostei și 
prețuirii de care se bucură 
din partea întregului Qostru 
popor, ale stimei și presti
giului dobîndite pe toate 
meridianele, ca proeminen
tă personalitate a contem
poraneității. ca promotor 
înflăcărat ,.al cauzei socia
lismului 
lume.

. Pentru, 
dierea și 
zelor de 
activității externe a parti
dului și statului nostru 
prezintă o importanță deo
sebită noul volum din co
lecția „Din gîndirea so- 
cial-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu". intitu
lat „POLITICA INTERNA
ȚIONALA A ROMÂNIEI 
DE PACE, PRIETENIE ȘI 
COLABORARE CU TOATE 
POPOARELE", apărut zi
lele acestea în Editura po
litică. Textele selectate 
pentru acest volum din 
vasta operă a secretarului 
general al P.C.R.. președin
tele Republicii, prezintă ide
ile și conceptele proprii, 
profund originale și creatoare 
meniul dezvoltării contemporane, fun
damentează cu claritate coordonatele, 
liniile directoare si orientările poli
ticii noastre externe, pozițiile de prin
cipiu și modalitățile de soluționare a 
problemelor cardinale care confruntă 
omenirea.

într-un prim capitol al cărții sînt 
incluse extrase care nun în evidentă 
una din trăsăturile definitorii ale teo
riei si • Dracticii partidului nostru — 
unitatea organică dintre politica in
terna si politica externă. Aceasta iși 
găseste expresie concludentă în faptul 
că — asa cum arată permanent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — parti
dul si statul nostru.. asigurînd dezvol
tarea continuă a societății noastre so
cialiste si. concomitent, desfăsurînd o 
intensă activitate internațională, in 
pas cu tendințele progresiste, revo
luționare ale epocii. îsi Îndeplinesc 
atit datoria fată de propriul popor, 
cit si fată de cauza socialismului si

păcii. întreaga activitate internă și 
internațională a României confirmă 
o teză de bază a materialismului dia
lectic si istoric, potrivit căreia socia
lismul și pacea sînt și trebuie să fie 
de nedespărțit.

Un amplu capitol al cărții este 
consacrat principiilor dreptului in-

text, chintesența tuturor acestor 
principii o constituie respectarea 
dreptului fiecărei națiuni de a 
fi deplin stăpină pe destinele 
sale, pe avuțiile sale naționale, de 
a-și stabili in deplină libertate, 
fără nici un amestec din afară, mo
dul de

și progresului în

cunoe.ș.terea» stu- 
aprofundarea te- 

bază in domeniul
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DIN GÎNDIREA SOCIAL- POLITICĂ A PREȘfflOTEffl ROMÂNIEI

Politica internațională 
a României tie pace, 
prietenie
și colaborare 
cu toate popoarele
EDFTDRA POUTICÂ

în do- ternațional și ale echității în viața 
politică mondială. Extrasele respecti
ve conturează contribuția inestimabilă 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus-o la cristalizarea noilor prin
cipii de relații interstatale, ca și pre
ocuparea sa tenace și perseverentă 
pentru afirmarea și generalizarea lor 
în ansamblul vieții internaționale. „La 
baza relațiilor dintre toate statele — 
subliniază președintele Republicii — 
trebuie să stea, după Dărerea noastră, 
principiile independentei si suverani
tății naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
colaborării reciproc avantajoase. Via
ta demonstrează că respectarea aces
tor principii este condiția sine qua 
non a păcii, a destinderii ; orice știr
bire a acestui tot dialectic, insepara
bil. de norme internaționale poate de
termina convulsii grave în relațiile 
internaționale, poate genera oricind 
conflicte, inclusiv confruntări arma
te". Așa cum se arată în același con-

VOCAȚIA PRIETENIEI, A OSPITALITĂȚII
trăsătură demnă de toată stima a poporului nostru ce se cuvine 
cultivată cu perseverență, înrădăcinată trainic la fiecare cetățean 

„Este un adevăr că românilor le plac prietenii, le plac oaspeții, 
că ei doresc să trăiască in prietenie cu toate popoarele. Tinerii 
români doresc să trăiască în prietenie și să conlucreze cu tinerii 
de pretutindeni pentru o lume mai bună“.

NICOLAE CEAUȘESCU
în Codul etic comunist se 

află înscrisă la loc de frunte 
îndatorirea tuturor cetățeni
lor României socialiste de a da 
dovadă, în orice împrejurare, 
de „dragoste fierbinte față de 
patrie, de demnitate și mîn- 
drie națională, precum și de 
respect față de alte popoare".

Pentru cine cunoaște valo
rile morale . ale ponorului 
nostru, aceste trăsături ce 
i-au adus prețuirea, stima 
deosebită sint lesne de în
țeles. Totdeauna noi ne-am 
făcut un punct de mîndrie 
din ospitalitatea româ
nească. din colaborarea si 
conviețuirea frățească cu 
prietenii, cu toți cei care au 
venit, la noi cu gîndul curat 
și cu inima deschisă pentru 
a cunoaște România, știința, 
cultura si experiența sa. 
pentru a se forma ca spe
cialiști. Această ospitalitate a

intrat adine în fibra morală 
a poporului nostru, ea repre
zintă — am putea spune — 
o înaltă trăsătură etică trans
misibilă din generație in ge
nerație. ca un bun ce nicio
dată nu se va pierde.

Cultivarea si dezvoltarea 
permanentă a acestor nobile, 
frumoase trăsături, primirea 
și comportarea prietenească 
fată de toți cei ce vin in 
România sînt cu atit mai de 
dorit astăzi, cînd tara noastră 
primește tot mai multi oas
peți de peste hotare, atit la 
învățătură, ca bursieri si 
specialiști, cît si ca invitați 
ai diferitelor organizații ob
ștești sau instituții de stat 
ori ca turiști. Este absolut fi
resc. este în spiritul si in o- 
biceiul poporului nostru să-i 
primească pe toți aceștia cu 
prietenie, să le arate, cu sti
ma si respectul cuvenit, tot

ceea ce am realizat si reali
zăm mai frumos în această 
epocă de înflorire socialistă 
a patriei, să-i ajutăm, să-i 
sprijinim să-și îndeplineas
că in condițiile cele mai 
bune misiunile și sarci
nile pentru care au ve
nit la noi. Dorinței lor 
de a ne cunoaște, de a cu
noaște România, de a învăța 
de la noi se cuvine să-i răs
pundem Întotdeauna cu soli
citudine și înțelegere, așa 
cum stă in firea noastră, fa- 
cilitînd astfel o mai bună 
cunoaștere reciprocă, stator
nicirea unor trainice legături 
afective.

în această ordine de idei, 
este locul să reamintim cîte
va lucruri arhicunoscute : 
mulți dintre românii care 
merg peste hotare și care au 
avut posibilitatea unor con
tacte cu diferiți străini care

ne-au cunoscut țara, care au 
învățat ori s-au specializat 
in România au auzit, nu o 
dată, rostindu-se cuvinte 
calde de apreciere la adresa 
poporului român, a tării 
noastre : „Ne-am simțit În
totdeauna intre prieteni in 
România"; „Ne-am simțit ca 
acasă". Și foarte multi iși 
exprimă dorința de a reveni 
în România. Este cunoscut 
că nu puțini sint studenții 
străini care au avut putinta 
să învețe in România și. după- 
ce au terminat o facultate 
sau alta, a intrat în obiceiul 
lor să revină în țara noastră 
cu sentimentul că se reîn
torc într-o a doua lor pa
trie. Atit de mult s-au legat 
de locurile noastre, de oa
menii noștri; atît de mult le-a
(Continuare 
în pag. a Il-a)

organizare a societății, căile 
dezvoltării, de a participa 
activ, pe baze egale, la viata 
comunității mondiale. Toc
mai in acest drept se ma
terializează cerințele inde
pendenței. ' și suveranității 
naționale — idei-fortă ale 
progresului contemporan.

Favorizind dezvoltarea șl 
înflorirea fiecărei națiuni, 
promovarea 
respectarea de către toți 
și față de toți 

.imuabile 
în lumea de azi, 

există state atit de 
ca orânduire, mă- 
potențial. temelia 
a coexistentei lor 

condiția evitării 
și războaielor, 

unor relații

consecventă.

a acestor
con-principii 

stituie, 
in care 
diferite 
rime și 
trainică 
pașnice, 
conflictelor 
a statornicirii 
interstatale noi, de încrede
re și respect reciproc, de 
conlucrare rodnică în folosul 
fiecărei națiuni și al 
tregii umanități.

Numeroase extrase 
produse în volum pun _

■ evidentă' că. în arisanibiul 
politicii sale externe de 
largă deschidere. România 
situează statornic pe prim 
plan dezvoltarea prieteniei, 
solidarității și colaborării cu 
toate țările socialiste. Le
găturile României cu aceste 
țări se înmănunchează. în
tr-un ansamblu coerent, 
excluzîndu-se contrapune- 
rea prieteniei cu o țară co
laborării cu alte țări și vi- 
zind în permanentă întări- 
rep solidarității și unității 
tuturor. Chezășia acestei 
unităti o reprezintă promo
varea neabătută a principii- 

' lor de egalitate, respect 
reciproc, întrajutorare to
vărășească. Mai mult decit 
oricind. sint de actualita’e 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
necesitatea imperioasă a 
divergențelor, a conflic- 

dintre unele țări socia-

in

re
in

ideile 
privind 
depășirii 
telbr dintre unele 
liste pe calea discuțiilor și trata
tivelor de la partid la partid, de 
la tară la tară. în scopul promovării 
unor raporturi de solidaritate — ce
rință de care depinde nemijlocit in
fluența socialismului în lume.

Un șir de alte fragmente reflectă 
atenția deosebită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă in
tensificării relațiilor României eu 
noile state independente, cu toate ță
rile in curs de dezvoltare, cu țări
le nealiniate, în interes reciproc, 
precum si al luptei mondiale împo
triva politicii imperialiste, colonia
liste si neocolonialiste. pentru apă
rarea independentei si suveranității

Ion FINTÎNARU
(Continuare în pag. a V-a)

Cu muncitorii într-un pas
Deși numai condeiul mi-e unealtă 
Și sap numai în rocile de gind, 
Eu sînt cu voi, prieteni, orișicînd 
Și nu mă amăgește noaptea naltă.

Aceeași rădăcină fără moarte 
Hrănește-al nostru arbor încercat, 
Voi mă cinstiți cu rod îmbelșugat 
Iar eu vă-nchin poemele din carte.

Și urc cu muncitorii într-un pas, 
Cu ei îmi făuresc, în țară, soarta, 
Nu vreau o clipă-n urmă să mă las, 
Iubind mereu iluzia și arta.

Mi-e gîndul pur tăiat, rotund, din stîncă, 
Mi-I sui neîntinat spre nemurire, 
în larg, ozon deprins e să respire, 
Prin stele a-ndrăznit să se râsfrîngă.

Azurul certitudinii-l cuprind,
Nu cat tărîmuri migratoare, false, 
Spre tine-mi sînt speranțele întoarse, 
Confund al meu destin cu-al tău, partid !

Alexandru JEBELEANU
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pictor
Cu ani in urmă, un pui de 

moț din Roșia Montană (Alba) 
a plecat la școală. S-a intors 
acasă medic. Se numește Andrei 
Jurca. Atît de dragi i-au fost 
și-i sint locurile natale, incit nu 
numai că s-a intors in mijlocul 
alor săi, dar s-a și apucat să 
le imortalizeze pe pinză. Cu 
dragoste, cu talent. Frumu
seți naturale, aspecte din via
ța nouă a minerilor, imagini 
inedite ale localității in plină 
dezvoltare. Sint tot atitea teme 
de inspirație. Cu picturile reali
zate, medicul Andrei Jurca a 
deschis o expoziție in Roșia 
Montană și alta in orașul Cim- 
peni. Minuind in. timpul liber 
penelul, culoarea ii face parcă 
și mai strălucitor halatul alb 
medic.

de
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Păgubașul 
îndrăgostit

I
I
I
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O intimplare nostimă ne rela
tează cititorul nostru M. Marin. 
In compartimentul 
care călătorea spre Moldova se 
aflau și doi tineri. Un băiat și 
o fată. S-au privit, și-au zimbit, 
au făcut cunoștință. Trenul 
mergea repede și timpul trecea 
parcă și mai repede, in gară la 
Ploiești, tinărul a aiutat-o pe 
fată să-și coboare bagajul. Tre
nul a plecat mai departe...

tn gară la Buzău, un ceferist 
a intrat in compartimentul cu 
pricina și a întrebat de bagajele 
tinărului îndrăgostit, care rămă
sese pe peronul gării din Plo
iești. Urma să vină cu primul 
tren, să-și continue drumul 
spre Moldova...

întrebarea e : cind jucăm la 
nuntă ?

de tren cu
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Vînătorească I
dar I

I adevărată
I
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In mod sigur, mulți dintre cei 
care vor citi această intimplare 
vor zice : „Povești vinătorești". 
Neavind cum să-i convingem 
altfel, să-i dăm cuvintul unui 
martor ocular. Este corespon
dentul nostru voluntar Liviu 
lonete din Fumureni — Vilcea : 
„Pădurarul Vintilă Geană stă
tea cam de multișor la pinda. 
Aștepta dogr-dcțaț-și-a,4uce apa
riția, spre ingenioasa instalație- . 
Capcană, creii» niistreț. par cind 
se aștepta- mdf pufin, iată-că in 
capcană căzuseră — să vezi și 
să nu crezi ! — o droaie de
mistreți. I-a numărat o dată, de 
două ori, de trei ori. Același 
rezultat : 15. Toți 15 vor fi tri
miși spre alte păduri ale 
Cine nu crede, să nu se 
la vinătoare...

țării, 
ducă
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I Un „pui 
de foc“

I
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I Mo-
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Trei lucrători — Ioan 
reanu, Ștefan Mathe și Ștefan 
Mirza — de la întreprinderea 
de industrializare a laptelui din 
comuna Baciu, județul Cluj, au 
făcut un „pui de foc" pentru 
a-și pune slănina la frigare. 
Focul l-au făcut insă exact in
tr-un loc unde nu trebuia : in 
depozitul de ambalaje.

încropit din niște rămășițe de 
lăzi, focul a început să se înte
țească repede. Și tot repede era 
gata-gata să mistuie și depozi- 

interveneau
Cit despre 
s-a făcut 

„ars" 
la buzunare cu cite o amendă 
usturătoare.

tul, dacă nu 
prompt pompierii, 
slănină, aceasta 
scrum. Dar și cei trei s-au
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De neînțeles
9

Se pare că cei de la între
prinderea de industrializare a 
laptelui din Bacău și-au propus 
să facă din consumatorii produ
selor pe care le realizează 
niște... fachiri. Altminteri nu se 
explică din ce cauză prin brin- 
ză, iaurt și prin alte produse lac
tate „rătăcesc" diferite ..corpuri 
străine", care de care mai ascu
țite și mai periculoase. Nicolae 
Popescu din Aleea Parcului, 
blocul 30. a depistat, intr-o felie 
de brinză, nu mai puțin de 5 
(cinci) ace cu gămălie. In loc 
să le înghită, „norocosul" cum
părător le-a adus coresponden
tului ziarului nostru pentru ju
dețul Bacău, care l-a întrebat : 
„Ce să fac cu ele ?“ „Să le fa
ceți să-i ințepe pe cei -distrați-. 
O merita", intr-adevăr.
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I De bună I
I voie...
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Un cetățean din Feldioara 
(Brașov) a fost anunțat de con
ducerea unui liceu din Brașov 
că fiica sa, aflată in ultimul an 
de studii, începuse să lipsească 
de la ore. Mergînd la Brașov, 
tatăl constată că fiica sa este 
ferm decisă să abandoneze 
școala și să urmeze, „de bună 
voie și nesilită de nimeni", pe 
un oarecare Cornel Ciupag. 
care-i promitea marea cu sarea. 
Auzind de venirea tatălui fetei 
și de supărarea acestuia. Ciupag 
l-a pindit și l-a lovit. In fața 
organelor de ordine, 
să afle mai multe i 
deloc plăcute, despre 
declarase „dragoste 
era un individ fără 
scandalagiu și bătăuș, 
pentru care fusese amendat șl 
sancționat de mai multe ori. 
Drept care fata a renunțat să-l 
mai urmeze, li dorim succes la 
'învățături.

fata avea 
amănunte, 
cel care-i 
veșnică": 

căpătii, 
fapte

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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0 inițiativă s-a stins; nu ar merita să fie reactualizată ?

ACTIVISTUL DE PARTID OBȘTESC 
pe șantierul construcțiilor de locuințe
Una din ideile pe care le-am des

prins cu deosebit interes din cele 
mai recente cuvîntări ale tovarășu
lui Nicolae Ceausescu se referă la 
necesitatea îmbunătățirii activității 
în domeniul construcției de locuin
țe. Dintre numeroasele disponibilități 
pe care le au organele locale în 
această privință, pornind de la expe
riența dobîndită cu cîțiva ani în 
urmă, mă voi referi la un aspect pe 
care îl socotesc de mare actualitate.

Din inițiativa organelor de partid 
locale, cîtorva comuniști din între
prinderile și instituțiile tîrgovistene 
ni s-a încredințat sarcina de a ne 
ocupa de urmărirea modului cum 
sînt organizate și se desfășoară lu
crările de construcții la blocurile de 
locuințe si obiectivele social-culturale 
din municipiu, de a aiuta la 
impulsionarea lucrărilor. înainte de a 
porni la drum, unul din secretarii co
mitetului municipal de partid ne-a 
precizat că noi sîntem trimiși la obi
ectivele în construcție ca împuterniciți 
ai comitetului municipal de partid si. 
ca atare, va trebui să acționăm ca 
activiști de partid. folosind toate 
mijloacele muncii politice si organi
zatorice. La întîlnirea în care ni s-a 
acordat această nouă si neobișnuită 
„învestitură" au participat și secreta
rii comitetelor si organizațiilor de 
partid, precum si directorii din între
prinderile pe care le reprezentam, în 
cea mai mare parte beneficiare ate 
construcțiilor respective.

Atunci, eu am fost repartizat ca 
activist de partid obstesc la șan
tierul podului de peste rîul Ia
lomița. nod ce face legătura în 
prezent între Tîrgoviste si satul Va
lea Voievozilor. Constructor era 
I.C.S.T.-Bucuresti. șantierul 1. Tot 
atunci, un alt tovarăș de muncă din 
întreprindere, Nicolae Mihai, a fost 
repartizat să răspundă de blocul 39 B. 
cu 88 de apartamente, la construcția 
căruia a participat pînă cînd a fost 
predat Ia cheie.

După ce am făcut cunoștință cu 
șantierul, cu oamenii si problemele 
lui (nu puține și nu ușoare), mi-am 
dat seama de răspunderea ce mi-a 
fost încredințată, de faptul că pentru 
a o îndeplini trebuie să dau dovadă 
de inițiativă, să-mi organizez cit mai 
judicios. pentru șantier. timfml 
care-mi rămînea disponibil după ter
minarea programului de lucru din 
întreprindere. Am înțeles, de aseme-

nea, câ reușita misiunii mele este 
asigurată de felul cum mă folo
sesc de sprijinul comuniștilor de ne 
șantier, ca și al tovarășilor mei de 
muncă din întreprindere. Aș spune 
acum, că niciodată nu s-a întîmolat 
să nu găsesc înțelegere la conducerea 
întreprinderii unde lucrez, la secreta

Conlucrind strîns cu birourile orga
nizațiilor de bază din șantiere am 
reușit să determinăm un curent de 
opinie pentru mai buna gospodărire 
a materialelor, intransigentă împo
triva risipei. Am fost mereu invitat 
să particip la adunările generale ale 
organizațiilor de partid ale construc

Ne scriu comuniștii pe teme ale vieții de partid

rul comitetului de partid, ca si la alti 
comuniști cind solicitam repararea în 
întreprindere a unor utilaie sau con
fecționarea unor piese de schimb — 
desigur, contra cost — lucrări exe
cutate de multe ori de comuniștii din 
organizațiile noastre de partid după 
orele de program. Am apelat si la 
vecini atunci cind aflam că au anu
mite disponibilități. Tovarășii de la 
schela Tîrgoviște au răspuns prompt 
cînd le-am soiicitat diferite utilaie 
— buldozere, trolii. autocamioane. 
Cu sprijinul primarului din co
muna Răzvad. de care aparține satul 
Valea Voievozilor, am reușit să aduc 
In cadrul șantierului. în perioadele 
de virf ale muncii, atît muncitori 
calificați, cit si necalificati. am mo
bilizat numeroși cetățeni.

După un timp am observat că pe 
șantier, între anumite ore. care se
cam prelungeau, nu vedeam țipenie 
de om. Cind am înțeles de ce. prin 
intervenția organelor locale factorii 
din comerț au fost determinați să 
treacă de urgentă la aprovizionarea 
cu alimente, pe bază de comandă, 
a muncitorilor direct pe șantier și 
chiar cu hrană caldă adusă de la o 
cantină din municipiu. Cît timp s-a 
ciștigat în felul acesta 1

Am fost repartizat apoi la lucră
rile de extindere a Liceului industrial 
nr. 1 din Tîrgoviște, liceu aflat sub 
patronajul Întreprinderii noastre. La 
construcția lui am participat intr-o 
dublă calitate, ca „activist de partid 
obștesc" și ca reprezentant al be
neficiarului. Cum liceul se afla chiar 
în drumul meu spre tntreprindere. e- 
ram prezent în fiecare dimineață la 
noul „loc de muncă", pe la orele 
5,30—6. Și n-am plecat niciodată pină 
cînd nu-i vedeam pe oameni apucin- 
du-se de lucru șl pînă ce nu eram 
convins că au tot ce Ie trebuie ca 
munca să le fie spornică.

torilor și m-am folosit de acest prilej 
pentru a-mi spune punctul de vedere 
— cu evidențieri ori critici corespun
zătoare, rezultate din aprecierile co
mandamentului local — pentru a de
termina solutionarea problemelor.

Organele locale de partid au apli
cat în această perioadă și unele 
forme eficiente ale muncii politice 
și organizatorice, cum ar fi ședin
țele de comandament care erau or
ganizate pe șantier și unde erau 
convocați toți factorii de răspundere 
ai constructorului și beneficiarului. 
Se stabileau cu aceste ocazii măsuri 
concrete, operative si. în mod deose
bit, sprijinul pe care putea să-1 dea

beneficiarul. La rîndul lor. comanda
mentele de la comitetele municipal 
sau județean, la care eram invitați să 
participăm toți „activiștii de partid 
obștești", ne-au oferit prilejul unor 
utile schimburi de experiență, de in
formații ; erau ședințe de lucru în 
care, fără hîrtii și tergiversări, pe 
loc, se hotărau măsuri pentru redis
tribuirea utilajelor și materialelor 
sau a formațiilor de lucru disponi
bile, pentru organizarea unor ample 
acțiuni de muncă patriotică.

Fără îndoială, ne-ar fi fost greu 
să ne îndeplinim la timp și în bune 
condiții sarcinile încredințate dacă 
nu am fi avut „uși deschise", fără 
anticameră, la toți factorii de răs
pundere — pe linie de partid și de 
stat — de la nivelul județului și 
municipiului.

Scriu acum aceste rînduri dintr-un 
motiv lesne de înțeles : ar fi păcat și 
păgubitor ca o experiență bună a or
ganelor si organizațiilor noastre de 
partid, ca aceea De care noi am anli- 
cat-o. să se piardă tocmai acum, cînd 
ea s-ar cere valorificată si generali
zată deplin.

Constantin IUBUIESCU 
tehnician la I.U.P. Tîrgoviște

La Bîrlad a fost dat în folosință un nou magazin universal
Foto : S. Cristian

0 condiție obligatorie a stării sănătății dumneavoastră:

RESPECTAREA ORELOR DE MASA
Una dintre recomandările — aproape nelipsite — făcute de medic 

pacientului este aceea a respectării orelor de masă, a ritmicității lor. 
Pentru că de modul in care se înțelege acest fapt elementar depinde in 
mare măsură starea sănătății, am cerut tovarășului conf. dr. Alexandru 
OPROIU, șeful secției a Il-a de gastroenterologie, directorul Spitalului 
Fundeni, să ne explice rațiunea acestei recomandări.

Depanarea
televizoarelor în... pană

Cu mai bine de un an în urmă 
își făceau apariția în magazinele de 
specialitate primele televizoare cu 
circuite integrate produse în tară. 
Noile aparate, realizate după o con
cepție constructivă superioară, reflec
tă tendințele cele mai avansate pe 
plan mondial în acest domeniu. Tele
vizorul cu circuite integrate prezintă 
o serie de avantaje fată de cel cu 
tuburi electronice : este mai rezistent 
în exploatare, consumul de energie 
electrică este mult scăzut, claritatea - 
imaginii si reglajele sint superioare, 
în plus. întreținerea acestor noi ti
puri de aparate este mai ușoară da
torită miniaturizării si dispunerii 
circuitelor. La aceste avantaje se 
adaugă si faptul că întreprinderea 
producătoare a dublat perioada de 
garanție pentru televizoarele cu cir
cuite integrate — la un an.

Dar, ca orice aparat, și televizoa
rele cu circuite integrate se pot de
fecta. Menționăm totuși că numărul 
defecțiunilor la noile aparate este 
substantial mai redus decît la ve
chile tipuri. Ce fac posesorii televi
zoarelor cînd ele se defectează ? Nor
mal. se adresează cooperativelor 
meșteșugărești specializate, care asi
gură depanarea. Numai că o serie 
de sesizări adresate redacției sem
nalează că activitatea de depanare 
este în unele cazuri... In pană. 
De ce ?

în loc de răspuns, la cooperativa 
„Radio-Progres", care trebuie să 
asigure — potrivit contractului în
cheiat cu „Electronica" — depana
rea televizoarelor din Capitală, 
aflate în garanție, ni s-a dat să 
citim un voluminos dosar cu depeșe. 
Iată două mostre : „Cooperativa 
«Radio-Progres», către uzina «Elec
tronica». Livrați de urgență un trafo 
— ieșire linie. în caz contrar, vom 
aplica prevederile H.C.M. 753/1965“... 
„Cooperativa «Radio-Progres» către 
uzina «Electronica». Livrați de ur
gență un difuzor 21 704 A. în caz 
contrar...".

Numai în ultimele șase luni au 
circulat între cele două unități 96 a- 
semenea mesaje, la care s-au adău
gat cele sosite din întreaga tară. 
De ce această bogată corespon
dență ? Pentru că contractele în
cheiate intre uzină . și ateliere 
privind livrarea pieselor nu se 
respectă integral. După cum ne-a in-

format UCECOM, la sfîrșitul anului 
trecut „Electronica" avea o restanță 
de 4 500 transformatoare de ieșire — 
linii. 5 600 difuzoare (tip 21 704 A), 
2 700 tranzistoare (BU 205), 6 500 di
ode (TV 18) ș.a. Și atunci, pentru 
fiecare televizor, căruia li trebuie în
locuită una din piesele enumerate, 
cooperația emite cereri individuale 
către „Electronica". Iar tn timp ce 
între cooperație și tntreprindere se 
schimbă mesaje, posesorii de televi
zoare așteaptă, de regulă, cîte 60 de 
zile cu televizoarele defecte în casă.

Nu subapreciem existenta unor 
greutăți in livrarea pieselor de 
schimb despre care ne-au vorbit re
prezentanții întreprinderii „Electroni
ca". Dar prestigiul mărcii de fabri
cație, ca să nu mai vorbim de actele 
normative în vigoare, obligă produ
cătorul să asigure piese de schimb 
pentru buna funcționare a televizoa
relor în perioada de garanție. Or. 
pină acum. întreprinderea a igno
rat această obligație. Recent însă 
„Electronica" a stabilit Împreună 
cu UCECOM un grafic de re
cuperare a restantelor la piesele de 
schimb, angajindu-se ferm ca în cel 
mai scurt timp să-și onoreze inte
gral contractele încheiate cu atelie
rele de întreținere si reparații.

Dacă așa stau lucrurile pentru 
perioada de garanție, ce se întîmplă 
cu televizoarele care se defectează 
după un an de la cumpărare? Cu 
surprindere am aflat că deși primeie 
televizoare au ieșit din perioada de 
garanție de mai bine de 2 luni, 
nu există încă tarife de reparații- 
în plus, și pentru televizoarele Ieșite 
din garanție se semnalează greutăți 
în asigurarea pieselor de schimb.

Ne interesăm la UCECOM și la 
Comitetul de stat pentru prețuri 
despre situația tarifelor. Ce ni se 
răspunde ? Instituțiile in cauză nu 
s-au decis încă asupra lor. Discută, 
analizează, fac ședințe...

— în cîteva zile vom stabili tari
fele — ne-a asigurat tovarășa Nela 
Ionescu, vicepreședinte la Comite
tul de stat pentru prețuri, căreia 
i-am exprimat nedumerirea pentru 
această stare de lucruri.

Să sperăm, ca și posesorii aparate
lor. că așteptarea va fi de scurtă 
durată 1

Mihal IONESCU

Am reținut cu deo
sebit interes această 
scrisoare. Ne-am dus 
pe urmele ei la I.U.P. 
Tîrgoviște, unde i-am 
intilnit si cunoscut pe 
cei doi activiști de 
partid obștești de pe 
șantierele de construc
ții. Prima lor mărtu
risire a insemnat si 
exprimarea unui anu
mit regret : din ’75— 
'76, această inițiativă 
s-a stins in anonimat.

Activiștii de partid 
obștești au dat prin 
munca lor curentă 
un ajutor real foruri
lor locale de partid in 
soluționarea probleme
lor de pe șantierele de 
locuințe. Sprijinind zi 
de zi membrii organe
lor locale, care au răs
punderi precise pe o- 
biectivele de construc

ții, ei n-au reprezen
tat, in nici un caz, un 
controlor in plus, un 
observator de la dis
tanță, ci un factor po
litic dinamizator. De 
asemenea, prin rolul 
pe care l-au avut, ei 
n-au preluat atribuții
le si răspunderile ce 
revin nemijlocit orga
nizațiilor de partid și 
conducerilor colective 
ale șantierelor de lo
cuințe.

Facem aceste preci
zări Intrucit in condi
țiile cind tn municipiul 
Tîrgoviște vor trebui 
să fie construite, nu
mai in acest an, 2 215 
apartamente, se cer 
puternic stimulate și 
aplicate inițiativele lo
cale valoroase, se cer, 
de asemenea, crea
te toate condițiile or

ganizatorice ca la a- 
cest amplu proces de 
construcție socialistă 
să participe activ, zi 
de zi, tot mai intens 
întregul activ obștesc, 
toți locuitorii.

In acest sens, am în
țeles din discuția cu 
tovarășul Ion Frătilă, 
prim-secretar al Comi
tetului municipal de 
partid Tirgovlște, in
tenția de a revitaliza 
cît mai grabnic aceas
tă mai veche inițiativă 
locală, care și-a dove
dit pe deplin eficienta. 
O consemnăm pentru 
a putea fi cunoscută și, 
'eventual, preluată și 
de alte comitete mu
nicipale și orășenești 
de partid.

Vlrqil 
GHEORGHIȚA

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

Locuințe moderne și confortabile în centrul orașului Bacău

— Aș dori să atrag atenția de la 
început că nu numai bolnavul tre
buie să mănînce la anumite ore, de 
obicei aceleași, ci și omul sănătos 
pentru a preveni el însuși suferințe 
ce decurg din deprinderi greșite. De 
fapt, ce se întimplă în organismul 
nostru, la nivelul organelor diges
tive, în ce condiții apar diferitele 
tulburări ?

în mod normal, secreția gastrică 
este ritmică și legată de reflexe con
diționate și necondiționate. Astfel, 
la vederea unui aliment gustos se 
declanșează secreția sucului gastric 
acid ; chiar gindul la o alimentație 
plăcută — prin re
flex. de data a- 
ceasta necondițio
nat — poate pro
duce o secreție a- 
bundentă a sucu
lui gastric. Acest 
mecanism fiziolo
gic, reglat nervos, determină înainte de 
orele de masă o secreție acidă accen
tuată. Dacă din lipsa de timp (me
dicii pun însă semnul egalității între 
acest termen și cuvîntul neglijență), 
nu mîncăm la ora respectivă, secre
ția acidă acționează asupra peretelui 
stomacului slăbindu-i puterea de 
apărare. Alimentele ingerate la orele 
de masă produc imediat neutraliza
rea acidității din stomac. Iată de ce 
este indicată respectarea alimenta
ției ritmice,

— Clinica și centrul de gastroente
rologie au efectuat, credem, studii 
asupra incidenței bolilor digestive. 
Ce concluzii ați desprins ?

— în ultimii șase ani, noi am exa
minat peste 13 000 persoane sănă
toase. dintre care 8 000 într-unul din 
cartierele Capitalei și 5 000 din dife
rite întreprinderi. Rezultatele au 
arătat că frecvența bolilor digestive 
este mare și că la fiecare bolnav exa
minat există încă alți 2—3 cu afec
țiuni digestive și hepatice latente, 
necunoscute încă de aceștia. întrucît 
bolile digestive se situează pe pri
mele trei locuri în determinarea in
capacității temporare de muncă, ne
cesitatea unei atitudini mai active 
pentru îndepărtarea factorilor de risc 
și prevenirea lor se impune de la 
sine. Printre acești factori, alimen
tația rațională joacă un rol însemnat. 
O alimentație corectă înseamnă și 
stabilirea și respectarea unui ritm de 
alimentație normal, ingestia să albă 
loc la aceleași ore.

— Ce se întimplă cînd mesele sînt 
abundente insă mai rare, de două 
ori pe zi ?

Vocația prieteniei, a ospitalității
(Urmare din pag. I)
mers la inimă - felul nostru de a fi, 
conduita noastră de oameni cu ușa 
larg deschisă către prieteni.

Și, trebuie spus, nu putini sînt cel 
care au devenit prieteni statornici 
ai României după ce mai întîi au 
făcut cunoștință cu țara noastră din 
postura de student. Numai în acest 
an. de pildă, în centrele noastre uni
versitare învață aproximativ 15 000 
de studenți din diferite țări ale lu
mii, în marea lor majoritate din țări 
în curs de dezvoltare. Este și această 
realitate o expresie a politicii parti
dului si statului nostru de întărire a 
legăturilor de prietenie cu toate po
poarele lumii. Este, înainte de toate, 
o expresie a solidarității și ajutoru
lui internaționalist acordat țărilor în 
curs de dezvoltare, unde cerința de 
cadre temeinic pregătite a devenit și 
mai acută după ce, și pentru aceste 
țări, orologiul istoriei a bătut ora 
scuturării jugului colonial, a dezvol
tării lor pe calea independenței, a 
progresului economic și social.

Cum ne putem înfățișa in fata a- 
cestor mii de tineri care ne sint 
oaspeți și studenți în același timp 7 
Așa cum ne-am obișnuit noi să ne în
fățișăm prietenilor. Cu prietenie și 
ospitalitate, cu dorința de a-i ajuta ; 
cu împlinirile noastre durate într-un 
timp de mari accelerații materiale și 
spirituale, sub zodia timpului so
cialist. de edificare a celei mai drepte

și umane orînduirl — orîndulrea so
cialistă. Cu bucuriile conferite de 
munca si demnitatea existenței noas
tre. cu datinele noastre, cu zestrea 
noastră de valori morale. în care, la 
loc de cinste, am așezat totdeauna 
tradiționala ospitalitate și omenie 
românească. îi ajutăm astfel nu nu
mai să-și însușească o profesie, atît 
timp cît învață umăr la umăr cu noi, 
dar exemplul nostru de conduită, de 
muncă și viată demnă le poate sluji 
cu adevărat formării proprieț lor per
sonalități, închegării unor legături 
trainice de prietenie. Ținuta exem
plară a comportării noastre — în 
amfiteatru ori pe stradă. în practica 
din întreprindere ori în orele de la
borator. tn conviețuirea din căminul 
studențesc ori evoluția pe aceeași 
scenă, solicitudinea, sentimentele 
prieteniei și întrajutorării pot 
oferi un model de omenie, de 
relație firească între tineri, în
tre oameni, de înțelegere, sti
mă reciprocă și conlucrare. Cu 
alte cuvinte, în felul acesta prin 
sentimentele noastre de ospitalitate 
și statornică prietenie și sprijin cu 
care îi înconjurăm, avem posibilita
tea să netezim nu numai drumul 
spre o pregătire de profunzime a 
acestor tineri, ci îi ajutăm în chip 
practic să se formeze, la rîndul lor, 
ca oameni, ca buni prieteni ai po
porului nostru, ai României, Iată de 
ce trebuie să constituie un motiv de 
mlndrie patriotică această cerin
ță de a contribui la îmbogățirea

orizontului de cunoștințe, dar și la 
formarea morală — ca să spunem 
așa — a celor care vin la noi să în
vețe, să-și însușească știința și teh
nica modernă, să asimileze experien
ța și valorile culturii noastre. Motiv 
de mîndrie patriotică si de răspun
dere în același timp. Este tocmai 
ceea ce fac și au datoria să facă și 
mai mult organizațiile de partid și 
de tineret. școlile și facultățile 
noastre, toti factorii educativi cu 
atribuții limpezi în ceea ce privește 
modelarea conștiinței, formarea omu
lui nou.

Poporul nostru a avut dintotdeauna. 
în flinta sa. vocația prieteniei, a ospi
talității. Este calitatea morală, cu 
valoare, politică, pe care o afirmăm 
din plin astăzi, într-o orînduire nouă, 
de edificare socialistă, cînd dezvol
tarea prieteniei si colaborării frătesti 
cu alte popoare, solidaritatea con
cepută în spirit internationalist, res
pectarea demnității naționale a fie
cărui popor, climatul de înțelegere, 
de destindere, pentru o lume mai 
bună si mai dreaptă ne planeta noas
tră, sînt Pilonii indestructibili ai po
liticii promovate consecvent, cu fer
mitate neabătută de Partidul Comu
nist Român, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceausescu. Și 
cu totij. în toate împrejurările, să ne 
dovedim a fi promotori înflăcărat! ai 
acestei luminoase politici care a adus 
României nenumărati prieteni pe 
toate meridianele lumii.

Hie TANASACHE

— Ceea ce este de așteptat. Secre
ția gastrică acidă, elaborată la orele 
la care ar trebui să mîncăm, nu mai 
este tamponată și neutralizată prin 
alimente, ceea ce favorizează apari
ția afecțiunilor digestive (ulcere, 
gastrite, duodenite etc.). De altfel, 
disritmicitatea alimentației nu afec
tează numai stomacul, ci și alte or
gane digestive : alimentele consu
mate trec din stomac și duoden în 
intestin, unde declanșează meca
nisme, mai ales hormonale, care sti
mulează secrețiile biliare, pancreatice 
și intestinale. Foarte importantă pen
tru păstrarea sănătății este și repar

tizarea alimen
tației, care asi
gură o digestie 
normală prin rit
micitatea mese
lor. Este cit se 
poate de dăună
tor să lăsăm sto

macul gol mai mult de patru ore. Să
nătos este să luăm mesele mai de«, 
fractionate în cantități nu foarte 
mari, dînd glandelor secretoril posi
bilitatea să ajute efectuarea diges
tiei.

— Cum trebuie repartizată alimen
tația pe durata unei zile ?

— în mod normal, rația alimen
tară pe o zi trebuie repartizată in 
cinci mese : micul dejun, prinzul, 
cina și cite o gustare intre mesele 
principale (dimineața și după-amia- 
za). Trei mese pe zi nu sînt indicate, 
pauzele sînt mari, si influen
țează asimilarea substanțelor nu
tritive și folosirea lor ritmică de 
către organism, pe măsura necesită
ților lui fiziologice. Micul dejun, 
peste care sar cu predilecție cei „gră
biți", este obligatoriu și trebuie să 
fie relativ consistent (lapte sau ceai, 
piine, unt sau brinză, gem), deoarece 
consumul energetic cel mai mare 
este legat de perioada activității din 
timpul dimineții. Obiceiul de a bea 
o cafea și fuma o țigare în locul mi
cului dejun sau al gustării este foarte 
dăunător : și țigara și cafeaua stimu
lează secreția acidă. Masa principală, 
prinzul, trebuie să fie echilibrată, dar 
nu foarte abundentă, deoarece diges
tia devine grea, apar somnolența și 
scăderea randamentului fizic șl inte
lectual. Dacă prinzul se ia la ore mai 
tirzii, este obligatoriu ca el să fie 
precedat de una-două gustări. Masa 
de seară, servită cu 2—3 ore înainte 
de culcare, trebuie să fie mai fru
gală. Pentru evitarea tulburărilor ge
nerate de masa prea abundentă luată 
seara, omul trebuie să țină seama că 
fiecare aliment părăsește stomacul și 
trece în intestin după un anumit 
timp : ceaiul, cafeaua, ouăle moi, 
peștele rasol — după cel mult 2 ore, 
laptele, pîinea, ouăle tari — după
3 ore, cartofii, carnea slabă — după
4 ore, carnea de vacă — după 5 ore, 
carnea grasă de porc — după 6 ore, 
sardelele după 8 ore.

— Unele persoane cred că o ali
mentație rară — chiar o singura 
masă pe zi, la prinz, dar abun
dentă — permite bolnavilor de obezi
tate să slăbească.

— Total neîntemeiat ; prînzurile 
rare determină creșterea absorbției 
alimentelor și, ca atare, plusul de 
greutate. De fapt, ceea ce contează 
și în aceste cazuri este tot alimenta
ția ritmică, dar hipocalorică, adică 
mai scăzută în calorii. Pe baza cer
cetărilor din ultimii 15—20 de ani 
efectuate în clinici românești și de 
peste ’hotare s-au stabilit pentru fie
care tip de afecțiune digestivă regi
muri alimentare din care sînt elimi
nate alimentele ce determină creș
terea acidității sucului gastric, pre
cum și cele care solicită mai mult or
ganele afectate. Progresele dobindite 
și analiza cauzelor pentru care unii 
oameni ajung în spitale deoarece 
mult timp nu și-au creat răgaz spre 
a se alimenta corect fundamen
tează recomandările făcute tot mal 
insistent de medici celor ce ig
noră principii elementare ale vieții 
raționale ca respectarea orelor de 
masă.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Nu de la farmacia 
cu iepurașul

Glumă auzită într-o pauză în arhiva Ju
decătoriei sectorului 7.: „Iepurașul intră 
într-o farmacie : — Aveți portocale ? —
N-avem portocale, aici e farmacie. Peste 
cinci minute din nou : — Aveți portocale ?

— N-avem portocale, v-am spus, la noi e.„“ 
Si tot asa pină ce. exasperată, farmacista 
ieapădă halatul și-l îmbracă pe iepuraș : 
„Poftim, să te văd pe dumneata In locul 
meu I Iese si se-ntoarce : — Aveți porto
cale ? Iepurașul, calm, placid, cu un cot pe 
tejghea si altul la spate, răspunde : —
Avem, sigur că da. Dar dumneavoastră 
aveți rețetă ?“.

Nu s-a terminat bine hazul si arhivara 
șefă, tovarășa Eugenia Polivanov, grăi : în
seamnă că nu la farmacia la care servea 
iepurașul a fost Papadopol Octavian „a!
nostru".

Tot se terminaseră procesele, a cerut si
reporterul dosarul respectiv. Și s-a convins.
Papadopol Octavian nu la farmacia la care

servea iepurașul s-a dus să-si pregătească 
furtul. P. O. fiind un tip care cu 7 tablete 
de ciclobarbital a reușit să subtilizeze lu
cruri în valoare de 40 060 lei. Cum ?

El făcea parte din lumea bișnițarilor : 
Kent, casetofoane si alte obiecte preluate 
de la un furnizor si vîndute pe strada 
Covaci. Furnizorul avea o slăbiciune pen
tru fetișcanele „plimbărete". P. O. i-a găsit 
una si i-a prezentat-o Intr-o vizită de 
seară. Gazda, îneîntată de atenție, s-a repe
zit să-i trateze cu bere, Fetișcana, instruită 
de însoțitorul ei. a cerut si ouă răscoapte. 
Cit a lipsit amfitrionul să prepare gusta
rea. musafirul și musafira au strivit cîteva 
tablete eu tocul pantofului si au turnat 
praful în băutura spumoasă. După aceea 
P. O. s-a prefăcut discret si grăbit. Rămași 
In doi. frivola a insistat ca gazda să pro
beze că e bărbat și poate să dea un pahar 
de bere pe glt. Găzdolul. fericit de o ase
menea probă ușoară, l-a sorbit într-o clipă. 
N-a mai avut curiozitatea să se ducă nici 
pînă la fereastră. Dacă ar fi luat o gură de 
aer. poate ar fi văzut tufișurile din drep
tul camerei sale fremătind ciudat. Trei 
băieți, cu Papadopol patru, așteptau apari
ția „Julietei" în contre-iour. să le facă 
semn că Morfeu a venit. Si încă ce repede 
venise 1

După ce a pasat, de la etaj, celor care 
făceau grămada ios. obiect după obiect, 
dovedind remarcabile aptitudini de rugbistă, 
vizitatoarea a „uitat" în camera păgubașu
lui o legitimație de elevă. Trezindu-se din 
lungu-i somn, păcălitul s-a repezit la mili
ție jurînd că hoața sentimentală e persoana 
din fotografie. în realitate, legitimația fu
sese găsită pe stradă, si poza substituită. 
Aceste ultime prafuri n-au fost înghițite 
însă de ofițerii detectivi, care. în cîteva 
zile, au prins întregul grup.

Tabletele dizolvate In bere erau de ciclo
barbital. P. O. a mărturisit că nu i-a fost 
deloc greu să le procure fără retetă... I-a 
făcut chiar plăcere să ofere o ciocolată far
macistei.

Pescari pe uscat
Litigiul de muncă dintre Centrala produc

ției și industrializării peștelui Si încadratul 
ei. Iordache Ion. ne oferă sansa recapitulă
rii biografiei profesionale a unui specialist 
din branșă. I. L a absolvit tn 1956 cursurile 
Institutului tehnic Galați. Facultatea pentru

inginerii piscicoli a fost stabilită Intr-un 
oraș de pe malul Dunării tocmai pentru ca 
învățăceii să nu deprindă ihtiologia ne mo
runii împăiati si pudrați cu naftalină de la 
Muzeul „Antipa". ci pe exemplare proas
pete, care cască gura si dau din coadă. 
Pînă în 1968 a lucrat în împărăția apelor 
Deltei. O condamnare l-a făcut indispo
nibil pentru 4 ani. Revenind în rîndul 
lumii, era cît se poate de firesc să fie reîn
cadrat, să-și dea din nou aportul, poate 
chiar mai cu sîrg. la creșterea producției de 
erap și șalău. Aceasta a fost si grila cen
tralei, care l-a angajat cît ai zice „peste" — 
dar unde ? Tinîndu-se cont, probabil, de ex
periența acumulată în anii de întrerupere, 
cu toate eă I. I. era dobrogean get-beget, 1 s-a 
făcut imediat loc la întreprinderea piscicolă 
București. Teribilă nevoie trebuie să fi avut 
casalotii de ne Dîmbovița de cadre înalt ca
lificate. din moment ce, asa cum se seuză 
directorul de atunci al întreprinderii, Sa- 
vlovschi Mihail, „angajarea tov. ing. Ior
dache Ion la I.P. București a fost făcută 
de Centrala prod, si ind. peștelui București, 
care l-a creat postul în schema întreprinde
rii. fiindcă I.P, București la acea dată nu 
avea post de inginer piscicol in schemă".

Poate că. dată însăși centrala ar fi si
tuată mai departe de cherhanalele din Cls-

migiu. idealul profesional al unui inginer 
piscicol nu ș-ar reduce atît de repede Ja 
ambiția de a locui în Drumul Taberei. E 
drept că pe aleea... Dealul Măcinului.

Din caietul 
grefierului

• „Fără să stea mult pe ginduri, m-a 
lovit sub pretext, după care a fugit".
• „M-a făcut nesimțită și vacă. Nu-i ade

vărat. Să facă dovada".
• „La ștîna noastră avem un număr de 

5 ciini, din care 4 stau legați permanent, 
iar unul este bătrin in ultima fază, fapt 
pentru care stă pe lingă ceilalți".
• „Relațiile ce se nasc intre suș-numita 

și restul tovarășelor ne dovedesc că A. Lu- 
creția este un element tinăr".

(Comunicate de judecătorul Eugen Safta 
Romano de la Judecătoria Bîrlad)

Sergiu ANDON
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Pe ogoarele 
județului Brăila

Fiecare lucrare executată la un 
nivel calitativ înalt" — sub această 
deviză se desfășoară semănatul pe 
ogoarele județului Brăila. In foto
grafia din stingă. Constantin Tăpuș, 
inginerul sef al cooperativei agri
cole „23 August" — Viziru, și lone 
Radu, președintele consiliului unic 
agroindustrial Viziru, sînt mulțumiți 
de calitatea semănatului la sfecla 
de zahăr. Comisia de recepție a ca
lității lucrărilor, din care fac parte 
printre alții Gheorghe Chiriac. ingi
nerul sef al cooperativei agricole 
Stăncuța, și Gheorghe Ilobre, pri
marul comunei Stăncuta — fotogra
fia din dreapta — de la începerea 
insămintării florii-soarelui a dat 
numai calificativul „foarte bine" 
pentru calitatea lucrărilor execu
tate. Foto : A. Papadiuc

ÎNALTE LA SEMANAT!
„Săptămîna pomiculturii"

(Urmare din pag. I)

Să plantăm cît mai mulți pomi fructiferi, să curățim și să 
fertilizăm livezile, pentru o producție de fructe mai mare în 

acest an și în anii ce vin

FLOAREA-SOARELUI : program
— 530 000 ha ; realizat — 104 609 ha ; 
resț de semănat — 425 400 ha. însă- 
mîntările au început în 16 județe, 
dintre care Ialomița. Buzău, Olt, Dolj, 
Ilfov. Brăila si Constanta sînt mai 
avansate. Există condiții ca această 
lucrare să se extindă si în alte zone.

A devenit o bună și frumoasă tradiție ca la sfîrșitul lunii martie să se 
desfășoare în întreaga țară „Săptămîna pomiculturii" — amplă acțiune 
de mobilizare a cetățenilor la executarea lucrărilor de îngrijire a live
zilor de pomi, la extinderea noilor plantații. în acest an, Ministerul 
Agriculturii, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare 
organizează „Săptămîna pomiculturii" în perioada 26—31 martie, care co- 
răspunde unui vîrf de muncă în livezi, cînd oamenii de la sate, 
precum și locuitorii orașelor fac rînduială în grădinile de pe lîngă 
case, îngrijesc și plantează pomi, arbori și arbuști ornamentali. în le
gătură cu acțiunile care se vor desfășura săptămîna viitoare, am soli
citat un interviu inginerului Ilarie ISAC, directorul Trustului pomi
culturii.

— Pentru a obține în acest an 
fructe mai multe și de bună calitate, 
în primăvara în care am pășit ur
mează să se execute în livezi un mare 
volum de lucrări: tăieri, stropiri, fer
tilizarea și îngrijirea solului. De ase
menea, pentru dezvoltarea pomicul- 
turii, vor continua să se facă plantări 
de pomi și modernizarea plantațiilor 
vechi prin îndesire. Volumul lucrări
lor ce a mai rămas de executat este 
încă mare. Tăierile trebuie, practic, 
încheiate în cursul acestei săptămîni, 
deoarece temperaturile ridicate din 
ultimele zile au declanșat vegetația 
pomilor. Starea bună a timpului per
mite fertilizarea terenurilor din livezi 
cu îngrășăminte organice. în acest 
scop este bine să fie folosite toate 
sursele de îngrășăminte care există. 
Unde lucrările solului nu s-au execu
tat din toamnă, trebuie făcute în 
aceste zile; orice întîrziere duce la 
pierderea rezervelor de apă din sol 
și este 
colte.

Este 
zăm o 
grijirea 
tuturor 
vă ei 
gospodăriile populației, pe lingă dru
muri și șosele. Căci numai așa pot fi 
produse fructe mai multe și de ca
litate superioară. ~ 
buie 
ducția 
an — 
trat o 
400 000 
anuală 
este pe deplin 
adevărat că anul trecut condițiile 
climatice au influențat negativ recol
ta. Mă refer la gerurile puternice 
și la brumele tîrzii care au afectat 
pomii în anumite zone. în acest an 
vegetația pomilor a început mai tîr- 
ziu si s-ar putea ca eventualele brume 
să nu mai aibă efect asupra lor. Dar 
nu trebuie să lăsăm totul ne seama na
turii. Pomii trebuie bine îngrijiți. 
Orice bun pomicultor știe că re
colta de fructe a unui an este re
zultanta a cel puțin două grupe de 
factori principali. în primul rînd

în detrimentul viitoarei re-

absolut necesar să reali- 
cotitură în ce privește în- 

plantațiilor pomicole, a 
pomilor oriunde se culti- 

— în unitățile agricole, în

Pentru 
să recunoaștem, i 
de fructe a sporit 
în 1977—1978 s-a I 
creștere anuală de 

tone fată de producția 
din cincinalul trecut — 

mulțumitoare.
trecut

i că, tre- 
deși pro- 

an de 
tnregis- 

peste 
medie 
ea nu

Este

sînt factorii acumulați în trecut, 
chiar de la plantarea pomilor. Ei 
sînt însumați sau sintetizați în sta
rea biologică a plantațiilor si se 
exprimă prin potențialul productiv al 
acestora Ia un moment dat. Vreau să 
fiu înțeles. Patrimoniul nostru pomi
col este foarte eterogen. Avem 
livezi cu soiuri de mare valoare 
economică, productive, de calitate, 
amplasate pe terenuri corespunză
toare. în masive, unități si ferme 
specializate. care, prin aplicarea 
corectă a tehnologiilor, au un po
tențial productiv ridicat. Așa sînt 
plantațiile de măr de pe Valea Dîm
boviței, Maramureș, Iași, Prahova 
care, chiar în condițiile mai pu
țin favorabile ale anului trecut, au 
produs peste 20 tone de fructe la 
hectar; livezile de piersic din jude
țele Constanta si Dolj au asigurat re
colte de peste 15 tone fructe la hec
tar. Dar numai 10—15 la sută din 
plantațiile pomicole se găsesc în 
această stare, restul livezilor, adică 
marea lor majoritate, au un potențial 
productiv scăzut, tocmai pentru că 
nu s-au executat, an de an. lucrările 
de îngrijire. De aceea, urmărim 
îndeaproape realizarea întocmai a 
programului de dezvoltare și moder
nizare a pomiculturii, elaborat pe 
baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru 
în județul Argeș din anul 1975.

— Ce trebuie făcut acum, in „Săp- 
tămîna pomiculturii" și apoi in peri
oada imediat următoare pentru ca 
roadele livezilor să fie mai bogate, 
iar fructele de calitate mai bună ?

— Să realizăm acea cotitură de 
care am amintit în ce privește în
grijirea livezilor. Este vorba de al 
doilea grup de factori. Din punct de 
vedere tehnic, al tehnologiilor care se 
folosesc în pomicultură, situația este 
foarte diferită de la o plantație la 
alta. Vă dau un singur exemplu. 
Există livezi de măr in care, ală
turi de 
nice, se 
tamente 
torilor, 
aplică doar 2—3 tratamente. Iar cînd 
se face „economie" la tratamente și

la alte lucrări, se pierde mult : pro
ducțiile sînt scăzute și de calitate 
inferioară, fructele se valorifică Ia 
preturi mici veniturile nici nu aco
peră investițiile.'Iată de ce acum, în 
„Săptămîna pomiculturii" și apoi în 
tot cursul lunii aprilie, vom acționa 
energic pentru executarea la timp și 
corectă a tuturor lucrărilor prevăzute 
în tehnologii.

— Cum trebuie să se acționeze 
acum pentru extinderea plantațiilor 
pomicole, pentru modernizarea ve
chilor livezi 2

— în această primăvară urmează 
să se facă plantări de pomi pe 7 280 
hectare și 
desire pe 
acum vor fi plantați 
222 hectare.
mai de tip intensiv și 
tensiv, care dau în mod 
recolte de 25 000—35 000 
hectar. Acestea se fac 
mari și au, în fiecare 
masiv un număr redus 
soiuri, ceea ce asigură _. 
unităților agricole respective, 
se vor adăuga celor 45 000 hectare de 
livezi intensive, îndeosebi cu meri, 
asigurîndu-se astfel condiții din 
cele mai bune pentfu a obține re
colte mari și de calitate supe
rioară. Plantările trebuie grăbite, 
„Săptămîna pomiculturii" urmînd să 
fie o perioadă de vîrf la executa
rea acestor lucrări. Pentru noile 
plantații care se . organizează în 
unitățile agricole există materialul 
săditor necesar. Se cere ca spe
cialiștii să urmărească respecta
rea normelor tehnice la planta
re pentru a se asigura o prindere 
cît mai bună. O atenție deoșebită 
trebuie acordată acțiunilor de înde
sire a livezilor. Pomii .tineri plantați 
acum să nu fie uitați printre cei 
„bătrîni" ; să fie.. îngrijiți cu atenție, 
îneît de roadele lucrărilor de moder
nizare. de noile livezi care se orga
nizează să ne bucurăm cît mai re
pede.

Sarcini prioritare 
pentru organele agricole

• Cea mai mare parte a suprafe
țelor ce au mai rămas de semănat cu 
plante din prima epocă se află in 
județele situate în centrul si nordul 
Transilvaniei si Moldovei, unde s-au 
creat mai tîrziu condiții favorabile de 
lucru.
• însămîntarea ovăzului, orzoaicei, 

inului pentru ulei, a cartofilor timpu-
Si de vară, a plantelor furajere sirii

a sfeclei de zahăr nu mai poate fi 
sub nici un motiv amînată.

• Prin folosirea la capacitate ma
ximă a mijloacelor tehnice din do
tarea stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii este posibil si necesar ca 
iîn fiecare unitate agricolă semănatul 
culturilor din epoca întii să se încheie 
în 3—4 zile.

® A intrat în plină actualitate în
sămîntarea florii-soarelui. în toate 
județele, pe măsură ce condițiile 
permit, trebuie să se lucreze cu vi
teza planificată, astfel ca si însămîn
tarea acestei culturi să se poată în
cheia în 6—8 zile de la declanșarea 
lucrărilor.
• Vremea este in continuă încălzire 

Si în curînd va începe bătălia pentru 
însămîntarea celor peste trei milioane 
de hectare cu porumb. Pînă atunci 
trebuie executate toate lucrările pen
tru pregătirea exemplară a terenului 
si. mai ales, pentru menținerea apei 
în sol.

Timpul este înaintat si. de aceea, zi de zi trebuie să se realizeze un 
volum tot mai mare de lucrări. Sarcina cea mai importantă. în mo
mentul de fată, a organelor județene de partid si agricole, a consiliilor 
unice agroindustriale, a organizațiilor de partid de la sate si conduce
rilor unităților agricole este de a concentra toate mijloacele tehnice 
si forța de muncă din agricultură la însămîntări. Ele sînt chemate să 
dovedească spirit de inițiativă si operativitate în rezolvarea proble
melor. să asigure o bună organizare a activității mecanizatorilor, coope
ratorilor si specialiștilor, să ia măsuri pentru economisirea severă a 
combustibililor. Pretutindeni, programele zilnice de lucru trebuie în
deplinite și depășite, astfel ca semănatul să se desfășoare în ritm susți
nut si la un nivel calitativ ridicat.

La Movilița

celelalte măsuri agroteh- 
efectuează anual 14—17 tra- 
pentru combaterea dăună- 
în timp ce în altele se

CONTRASTE
Beneficiari, v-așteaptă utilajele!

întreprinderea de 
mecanică pentru 
gricultură si industria 
alimentară din Sibiu 
produce, pe baza con
tractelor încheiate cu 
beneficiari din tară, 
nivelatoare si mașini 
pentru distrugerea res
turilor vegetale. înain
te de începerea fabri
cației de serie, aceste 
două tipuri de mașini 
agricole au fost testate 
în fata directorilor de 
la trusturile S.M.A. 
și I.A.S. ..Bună treabă 
au făcut sibienii", au 
spus aceștia si iute 
si-au pus apostila pe 
contracte. Le vrem re
pede. au insistat viito
rii beneficiari, avem 
mare nevoie de ele !

a-
Drept care, sibienii 
s-au pus vîrtos oe 
treabă și au exe
cutat utilajele ce
rute. Sînt mulțumiți 
beneficiarii de ele ? 
Greu de spus ! Cea 
mai mare parte a 
acestor utilaje — peste 
100 de nivelatoare si 
alte zeci de . mașini 
pentru distrugerea res
turilor vegetale —stau 
sub cerul liber. încă 
din toamnă, pe plat
formele „de așteptare" 
ale întreprinderii si- 
biene. întreprinderea 
a adresat beneficiari
lor tot felul de apeluri 
pentru a-si ridica uti
lajele. Chiar puțin 
contra.riati. știind că 
aceleași persoane care 
sirau pus semnătura

pe contracte au avizat 
și notele de plată a 
utilajelor. întru adu
cere aminte iată lista 
unităților și numărul 
utilajelor plătite, dar 
aflate încă în curtea 
fabricii 
trusturile 
zău (34), 
Ialomița 
șani (9).
I.A.S. Brăila (10), Ti
miș (8), Ialomița (6). 

Cînd mașinile de 
distrugere a buruieni
lor vor ajunge la cei 
ce le-au comandat, să 
fie folosite în primul 
rînd împotriva mătră- 
gunei care paralizează 
pe propria tarla chiar 
și spiritul de răspun
dere. (N. Brujan).

din Sibiu : 
S.M.A. Bu- 
Brăila (12), 
(U). Boto- 

trusturile

în terenul... geologilor
Intrarea în orașul 

Baraolt este marcată 
si de un indicativ stra
niu : un morman de 
saci si de pulbere, de 
culoarea cimentului, 
care zace ne marginea 
soselei de peste o ju
mătate de an. Dezgro
păm din grămadă un 
sac de hîrtie ne care 
abia se mai coate citi 
inscripția. Aflăm ast
fel că în saci a fost 
bentonită spălată, care 
se folosește ca balast

la forările geologice, 
cele 4 000—5 000 kg a- 
runcate aici fiind adu
se tocmai de la Com
binatul minier Sucea
va. Și încă un indiciu: 
„beneficiar" este In
stitutul de foraje si 
lucrări geologice spe
ciale din București, 
care a efectuat forări 
de prospectare în a- 
ceastă zonă. Lucrările 
s-au încheiat, geologii 
si-au luat sculele si 
au plecat, dar au lăsat

abandonată bentonită. 
în grija cui 1 A vîntu- 
lui. a ploii !

Forul superior in
stitutului are deci su
ficiente motive pentru 
a face în zilele urmă
toare o prospecțiune 
în gestiunea institu
tului, 
adine 
mod 
fără a consuma 
tonită. la cei vinovati 
de irosirea acestui ma
terial. (Tomori Geza).

„Forînd" mai 
va ajunge. în 

sigur, chiar și 
ben-

să se vadă risipa!

modernizări prin 
alte 2 000 hectare, 

căpșuni 
Noile livezi sînt 

superin- 
constant 

kg mere la 
pe suprafețe 

fermă sau 
de specii și 
specializarea 

Ele

în- 
Tot 
pe 

nu-

Convorbire consemnata de 
loan HERȚEG

în unitățile indus
triale din Mehedinți 
s-au stabilit programe 
de măsuri în vederea 
reducerii, ne toate căi
le. a consumului de 
energie electrică. Cum 
s-ar zice, un NU cate
goric risiDei de orice 
fel. Unii, care au tre
cut imediat la fante, 
au si obtinut însemna
te economii. Alții 
însă au uitat repede

ceea ce si-au propus. 
Și consumă, nu glu
mă 1 Să le spunem și 
noi oe nume. De la în
ceputul acestui an si 
pînă acum, la Șantie
rul naval din Drobeta- 
Turnu Severin consu
mul planificat de ener
gie electrică a fost de
pășit cu 85 240 kWh, 
la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului 
— cu 26 751 kWh. la

întreprinderea fores
tieră de exploatare si 
transport din Orșova 
— cu 14 547 kWh. Cine 
îi pune.
de. în... 
gofagi ?
..priza"
pentru a-si vedea mai 
bine măsurile pe care 
le-au stabilit, d’r încă 
nu le aplică. (Virgiliu 
Tătaru).

cît mai repe- 
nriză oe ener- 

Fireste. în 
răsounderii

răsaduri de calitate

La Centrul de producere a răsadurilor de la Movilița, județul Ilfov, există 
două hectare de seră înmulțitor și șase hectare solarii încălzite. Așa cum 
se vede și în fotografie, sînt în plină desfășurare lucrările de repicare 

a răsadurilor. Foto : E. Dichiseanu

„întreprinderea noastră
face pași de Făt-Frumos“
— Conduceți' o întreprindere nouă, 

care a inaugurat în acest județ o ra
mură industrială nouă — construcția 
de mașini. Vorbiți-ne despre primii 
pași ai fabricii in peisajul tradițio
nal, cunoscut, al Vrancei.

— Cred că n-ar mai interesa pe 
nimeni cum arătau zilele noastre de 
început pe această platformă, de sud, 
a orașului Focșani. în apropiere, abia 
începuse construcția întreprinderii de 
mase plastice. în rest nimic. Veneam, 
prin urmare, pe un teren gol nu 
numai din punct de vedere al tradi
ției, ci și geografic. Mai important mi 
se pare însă că „pi-imii pași", cum- 
i-ați numit dv., au rămas mult în 
urmă, și în timp și în spațiu, că, 
practic, așa cum se intintfplă peste 
tot în tară, am fost obligați să ne 
desprindem fără ezitare de această 
virstă a deprinderii mersului pe pi
cioare, să scăpăm cu bine de greu
tățile 
privi 
deloc 
zate, 
noastre. Foarte tînăr, și ca vîrstă și 
ca experiență profesională. poate 
„crud" ar fi termenul și mai potrivit 
din acest punct de vedere, colectivul 
nostru a trebuit să facă destul de 
mulți „primi pași" în scurta sa isto
rie industrială. Mai întii să se con
stituie ca o colectivitate omogenă, 
disciplinată, legată prin interese de 
prioritățile impuse de dezvoltarea 
din mers a întreprinderii. Să acțio
neze ca un colectiv închegat pentru 
întronarea rigorilor comportamentu
lui industrial, a răspunderii munci
torești.

— Privind peste umăr, prin însu
mare cumva, mulțimea de pași mă
runți înscriși in biografii întreprin
derii, ați putea numi ciștigul cel mai 
important, esențial al acestei peri
oade ?

— Sînt aici de cinci ani și țin să 
subliniez că nu am cunoscut momen
tul încheierii unei perioade de plan 
în care să fim nevoiți să spunem : 
nu ne-am îndeplinit sarcinile. Volu
mul producției a crescut, între timp, 
de cinci ori. Am crescut ca voinicul 
din poveste. N-am avut nici un refuz 
de calitate. Deși, poate nu e rău să 
reamintim, executăm piese la preci
zie de microni. Numărul produselor 
a crescut, ajungînd în prezent la 
aproape o mie. producția s-a diver
sificat. a devenit mai complexă. Mă 
gîndesc să vă ofer și un exemplu 
privind eficienta economică : în 1974 
cheltuielile totale la 1 000 lei produc-

ție marfă se cifrau la 1 204,7 lei. 
Acum înregistrăm 580 lei.

Am răspuns mai pe larg întrebării 
dv., întrucît aș vrea să înțelegeți că 
esențialul este exprimat de maturi
tatea colectivului care muncește la 
I.D.S.M.S.A. Focșani. Acesta este cîș- 
tigul cel mare.

— Cum v-ați format meseriașii, 
prezenți azi in număr destul de mare 
in atelierele întreprinderii ?

— După o tradiție deloc singulară : 
la unitățile de profil din cadrul cen
tralei, în fabrici cu îndelungată și so
lidă experiență. Avem acum grup

începutului pentru a putea 
în față, bărbătește, sarcinile 
puține și deloc ușoare, reparti- 
prin planul de stat, unității

Convorbire cu ing.
Zaharia ȘANDRU 

directorul întreprinderii de dispozitive, 
ștanțe, matrițe și scule așchietoare 

din Focșani

școlar propriu. Beneficiem uneori și 
de aportul lucrătorilor calificați din 
alte părți, care se „trag" spre casă, 
întreprinderea a început cu zece oa
meni. Are acum mii de cadre. De oa
meni calificați vom avea nevoie și 
în continuare. De aceea, depunem 
eforturi susținute pentru a imprima 
perfecționării profesionale caracterul 
de permanență, cu aplicații imedia
te in domeniul nostru de activitate. 
Anul trecut, de exemplu, a fost fina
lizat cursul de perfecționare a lăcă
tușilor care absolviseră o școală de 
calificare cu cîtva timp în urmă. Am 
profilat un colectiv de muncitori 
pentru lucrul pe mașini de ascuțit. 
Intr-o fabrică de scule este esențial. 
Am organizat un curs de perfecțio
nare pentru desenul tehnic — desti
nat scuterilor-matrițeri ș.a.

— Ați folosit o expresie care ne 
face să înțelegem că ați avut, poate 
mai aveți și acum, fluctuație de per
sonal.

— în general, sînt oameni tentați 
să-și schimbe locul de muncă atunci 
cînd din motive diverse întreprin
derea nu merge bine. Pe aceștia îi 
înțeleg : nu sînt dispuși să suporte 
la nesfîrșit consecințele unei organi
zări necorespunzătoare, a necorelări- 
lor de tot felul, a poticnelilor în 
îndeplinirea indicatorilor economici. 
O altă categorie este a celor inco
modați tocmai de organizarea bună 
a activității productive, unde, în mod 
firesc, lipsa de pregătire, indiscipli
na, voluntarismul n-au ce să caute.

Noi n-am avut prea mult de unde 
alege pentru a ne permite luxul să 
renunțăm din orice motiv la un me
seriaș format, dar nici nu ne-am 
arătat dispuși să încurajăm „lucrul 
de voie" numai pentru că nu aveam 
suficienți oameni calificați. Am con
siderat că e obligația noastră să luăm 
pe cont propriu formarea sub toate 
aspectele a celor cu care realizăm 
producția. Mai mult decît am spune 
noi prin vorbe, spun faptele. Edu
cația oamenilor, educația muncito
rească se oglindește prin rezultatele 
Ia zi. Productivitatea, indicatorul ce 
evidențiază rodnicia muncii noastre, 
a fost îndeplinită anul trecut în pro
porție de 104,5 la sută, depășirea 
fiind posibilă și ca urmare a faptu
lui că activitatea a fost mai bine mă
surată pe parcursul anului. Colecti
vul nostru beneficiază de măsurile 
privind reducerea programului de 
lucru. Reușim sistematic să ne con
formăm prevederilor. îndeplinin- 
du-ne la timp, integral, sarcinile de 
producție.

— Care sint acțiunile in primă ur
gență pe agenda dă lucru a consiliu
lui oamenilor muncii din întreprin
dere ?

— La un răspuns grăbit, aș putea 
spune că nu avem ceva anume care 
să ne provoace cu deosebire dureri 
de cap. N-ar fi corect. Trebuie să-ți 
bați capul și atunci cînd treburile ar 
merge ca pe roate, cu viteza pe care 
ți-ai dorit-o. Conformismul nu e 
bine primit nicăieri și ni s-ar potrivi 
cu atît mai puțin nouă, colectiv nou. ■ 
mereu confruntat cu noutăti de tot 
felul. Ca și într-o competiție sporti
vă, nu trebuie să rămîi preocupat 
doar de limitele concurenților din 
pluton, prima ta îndatorire este de a 
te bate cu tine însuți, căutînd să faci 
cit mai bine față distanțelor lungi. 
Cînd întreprinderea noastră a început 
să producă, nu exista un nivel de 
comparație. S-a luat totul în sens 
absolut. De aceea nici n-a existat : 
„nu pot" I 
sește una, 
rezolvi, nu

Sarcinile 
să le rezolvăm întocmai. Anul aces
ta vom începe producția de elemente 
hidraulice. Hala e înălțată, o parte 
din utilaje au venit. Este piatra de 
încercare a acestei 
colectivul nostru.

Dan CONSTANTIN

din

■ Constructorii de mașini-unelte din Roman au prins gustul 
premierelor. Numai în luna martie au realizat trei noi tipuri de 
strunguri. Ultimul venit — strungul pentru fabricarea rulmenților grei 
— va echipa noua capacitate aflatâ în construcție la Ploiești.
■ Maistrul Ion Ciongradi de la Combinatul de fire și fibre sintetice din 
Săvinești a propus înlocuirea pompelor mici de la linia de poliamid. 
Avantajele: dublarea producției pe" linia respectivă și o economie 
anuală de energie electrică de 500 000 kWh. O idee de 1 milion de 
lei. ■ Minerii de la Lupeni și Petrila au sporit la 40 000 tone canti
tatea de cărbune extras suplimentar de la începutul anului. Să ne 
amintim că în primul șut din 1979 plusul de producție a fost de 
cîteva tone. în adîncuri, ștacheta hărniciei este consecvent la înăl
țime. ■ La 20 la sută din totalul mașinilor-unelte așchietoare aflate 
în dotarea unităților constructoare de mașini din județul Mureș s-a 
extins pălideservirea. încă o dovadă că lucrul la mai multe mașini este 
necesar, este posibil, este avantajos. ■ P-50 este denumirea noului 
echipament de perforat intrat în producția de serie la întreprinderea 
de echipamente periferice din București. Perforatorul este destinat 
minicalcuiatoarelor utilizate la lucrările de contabilizare și facturare.
■ La întorsura Buzăului, proaspăt oraș pe harta județului Covasna, 
constructorii înalță un important obiectiv — întreprinderea de piese 
pentru tractoare și mașini agricole. Urbanizarea și industrializarea 
merg mînă în mînă. ■ Constelația energetică din Oltenia strălucește 
și mai puternic. La termocentrala Răvinari a fost conectat ultimul bloc 
de 330 MW, puterea instalată aici ridieîndu-se acum la 1 720 MW.
■ O veste cu tîlc pentru automobiliști: semănătoarea pliantă a fost 
de curind brevetată ca invenție. Deci, un plus de spațiu pe șoselele 
țării. Autorii — un colectiv de specialiști de la Institutul de cercetări 
și proiectări mașini agricole din București — demonstrează practic că 
miniaturizarea nu este apanajul strict al electronicii. ■ Igiena pădu
rilor din județul Suceava a scos la „lumină" în acest sezon 200 mii 
metri cubi masă lemnoasă. Codrii respiră în voie I ■ Cu gîndul la cei 
mici și cu ochii la balanța consumurilor materiale, muncitorii de la 
„Banatul" Timișoara vor livra suplimentar magazinelor 20 de mii 
perechi de încălțăminte pentru copii confecționate din bucățele de 
piele rămase după croirea pantofilor pentru adulți. ■ Inițiativa 
brașovenilor „Micronul, gramul, secunda, kilowatul" măsoară cu 
exactitate la contorul producției fizice rulmenții fabricați peste plan. 
Și pînă acum sînt destui — 6 000. Metamorfozarea gramelor se face cu 
hărnicie și competență ■ Institutul de cercetări metalurgice din 
Capitală are și atributele unei puternice unități de producție. Aici se 
realizează o serie de oțeluri de mare puritate, plăcuțe dure, ghidaje 
pentru laminoare, bare trase. La examenul practicii ideile cerce
tătorilor rezistă cu succes. ■ Puternicul detașament al constructorilor 
de mașini va primi în acest an noi forțe: 80 000 de muncitori calificați 
în liceele industriale, școli profesionale sau la locul de muncă. La 
sunetul sirenelor porțile uzinelor se vor deschide mai larg I ■ O sită 
moleculară cu utilizări multiple a fost recent realizată la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze din Cîmpina. Proce
deul de fabricație a trecut prin „sita" deasă a eficienței: noul produs 
se obține din deșeuri de bentonită și diatomit.

Creații ale științei

și tehnicii românești
După ce au fost concepută și proiectate in unitățile de cercetare ști

ințifică și inginerie tehnologică sau in compartimentele de specialitate 
ale unor uzine, noi mașini și instalații sint preluate de întreprinderi 
spre fabricare in vederea creșterii și modernizării producției, sporirii 
mai accelerate a productivității muncii. Prezentăm astăzi citeva dintre 
cele mai recente creații tehnico-științifice.

Utilaj universal pentru sudare
prin presiune în puncte

Acest nou si modern utilai are 
două calități esențiale : asigură 
creșterea productivității muncii cu 
50—60 la sută și reducerea consu
murilor de materiale cu 30 la sută. 
El este destinat sudării în puncte 
a tablelor din otel cu grosimi de 
0,2—3 mm (prin suprapunerea celor 
două table, sudarea se efectuează 
pe o grosime de 0,4—6 mm). Prin 
eliminarea operației de îmbinare 
cu nituri se realizează o economie 
de metal de 15—20 la sută, iar al
ternanta perioadelor de funcționare 
cu pauze permite reducerea la ju
mătate a consumului de energie 
electrică. Calitatea sudurilor este 
superioară îmbinărilor prin proce
deul de nituire si al sudurilor cu 
ajutorul arcului electric.

Efortul fizic devine si el mai ușor. 
Muncitorul care lucrează cu aceas
tă mașină are de efectuat foarte 
puține operații (apasă oe un buton 
și susține tabla), executarea aces
tora fiind automatizată. Operațiile 
pe care Ie execută trei muncitori 
prin metodele ..clasice", pot fi efec
tuate numai de unul și cu o pro
ductivitate mult mai mare, cadența 
maximă a mașinii fiind de 80 de 
puncte de sudare ne minut. Ea își 
găsește astfel largi aplicații la su
darea subansamblelor construcțiilor 
metalice : carcase pentru autoturis
me. radiatoare, elemente de calori
fer. schelete metalice etc.

Prototipul noii mașini a fost con
ceput și realizat de un colectiv al
cătuit din inginerii Ioan Roth, Car
men Bocskei. Constantin Ulmanu și 
tehnicianul Nicolae Gerl de la In
stitutul de sudură și încercări de

materiale din Timișoara. In prezent 
se află în fabricație la întreprinde
rea ..Electrotimiș". Prin performan
tele sale, mașina este competitivă 
cu cele produse în țări avansate din 
punct de vedere tehnic. Prin fabri
carea noii mașini vor fi moderni
zate o serie de întreprinderi 
industria noastră constructoare 
mașini.

rectificat automataMasînă de
pentru role butoi de rulmenți

spe- șiRealizată de un colectiv de 
cialisti și muncitori de la întreprin
derea de rulmenți din Bîrlad. noua 
mașină asigură un ciclu automat 
pentru rectificarea unor repere 
componente ale rulmenților (gene
ratoarele la role butoi). Ea are o 
productivitate înaltă și poate fi fo
losită în toate întreprinderile 
structoare de ma
șini specializate în 
fabricarea 
tipuri 
Prin 
noului 
poate 
portul mașinilor si
milare.

în actualul cinci
nal. programul în
treprinderii preve
de realizarea, 
autoutilare. a 
meroase tipuri 
mașini-unelte 
cializate pentru fa
bricația de 
menți : mașini 
rectificat, strunguri

hidraulice, strunguri monoax 
semiautomate cu două axe. mașini 
de prelucrat colivii de alamă etc. 
Acestea se produc atît pentru ce
rințele proprii, cît și pentru cele
lalte unități constructoare de rul
menți sau întreprinderi cu profil 
similar. Valoarea economiilor rea
lizate pînă în prezent reprezintă 
peste 100 milioane lei. (C. Lăluci).

Florea 
Neaqu

CEAUȘESCU 
UDROIU

acestor 
de rulmenți, 
introducerea 

utilaj se 
reduce im-

perioade pentru

Puteai spune orice — lip- 
lipsește alta — dar că nu 
I
noastre cresc și trebuie
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Progresele biochimiei și fizicii
descifrează mecanismele gîndirii

Gîndirea. această cea mai înaltă 
funcție a creierului uman, a con
stituit, încă din timpuri foarte în
depărtate, un subiect de întrebări și 
de meditație. Explicațiile privind 
substratul, baza unui fenomen atît de 
complex au variat și ele în funcție 
de gradul atins la diferite epoci de 
cunoașterea umană. în general, și nu 
au lipsit, pe lîngă încercările de a 
elucida în spirit realist, obiectiv, me
canismele care stau la baza gîndirii, 
și numeroase căutări și interpretări 
sterile, ce nu aveau nimic comun 
cu adevărul. De altfel, abia în 
timpurile moderne, cînd cunoașterea 
proceselor psihice a înregistrat mari 
progrese, s-au adus argumente hotă- 
ritoare și în privința raporturilor 
dintre lumea interioară și lumea ex
terioară. dintre fenomenele exterioa
re și fenomenele de conștiință. în 
mod neîndoielnic, 
sediul tuturor pro
ceselor psihice. La 
rîndul său, parte 
integrantă a vieții 
psihice umane, 
gîndirea a fost și 
ea studiată în 
strînsă dependen
tă de fenomenele 
vieții psihice lo
calizate în creier.

La elucidarea 
problemelor lega
te de gîndire au 
concurat atît cer
cetările din do
meniul fiziologiei, 
al psihologiei, la 
situîndu-se, între 
peririle făcute cu ajutorul metodei 
reflexelor condiționate, care au pus 
în evidentă principalele aspecte ale 
activității nervoase superioare, me
canismele excitației si inhibiției, 
procese care, la nivelul scoarței 
cerebrale, fac posibilă o adaptare 
rapidă la condițiile mediului extern 
și intern.

Cele mai recente cercetări din do
meniul biochimiei. confirmînd întru 
totul tezele materialismului dialectic 
asupra materiei vii. arată că excita
ția înseamnă predominanța uzurii 
asupra sintezei, iar inhibiția predo
minanta sintezei asupra uzurii, sin
teza și uzura interesînd toate com
ponentele substanței vii care se 
uzează și se refac prin „automișca
rea" caracteristică substanței vii.

„Viata — spunea Engels 
ea o contradicție între 
contradicție care se naște 
zolvă în mod continuu și 
ce încetează contradicția, 
și viața".

La rîndul lor, progresele din do
meniul fizicii au impulsionat stu
dierea unor aspecte legate de fe
nomenele fiziologice ce au loc la ni
velul sistemului nervos central. Per
fecționarea tehnicii de înregistrare a 
curenților slabi, de pildă, a permis 
înregistrarea activității bioelectrice a 
scoarței cerebrale și a pus în evi
dentă o gamă întreagă de unde. 
(alfa, beta, theta, delta, gama), care 
caracterizează diferitele stări de func
ționare a scoarței cerebrale. Tot
odată, apariția mecanismelor auto
mate — înzestrate cu posibilități de 
calcul și memorizare — a făcut po
sibilă elucidarea unor aspecte ale 
activității cerebrale, iar odată cu 
aceste mecanisme s-a dezvoltat o 
nouă știință, cibernetica.

Este interesant de observat că ci
bernetica, domeniu nou al cunoaște
rii omenești, s-a dezvoltat ca știintă 
la intersecția a două știinte. dintre 
care una se ocupă cu problemele re
feritoare la materia fără viată, iar 
alta la problemele relative la mate
ria vie. De aceea se și spune că ci
bernetica a devenit știința care a 
aruncat o punte între biologie și teh
nică. ocupîndu-se în același timp de 
organismul viu și de mașini. însă 
dezvoltarea ciberneticii nu a avut și 
nu are loc fără controverse aprinse 
care se referă în ultimă esență la 
asemănarea și deosebirea dintre ma
șină și om. dintre funcțiile mașinii 
electronice de calcul, memorizare si 
funcțiile sistemului nervos al omu
lui. Evident. în sistemul nervos are 
loc un proces analog celui al meca
nismelor cu conducere automată — 
organele de simt preiau informațiile 
venite din mediul înconjurător. le 
transmit prin relee — reprezentate 
prin circuite nervoase. Ie prelucrea
ză în centre nervoase, le retransmit 
înapoi prelucrate prin circuite orga
nice efectoare. Mașina de calcul 
preia și ea informațiile, le prelu
crează — poate face chiar operații 
logice — prelucrînd datele următoare 
în funcție de rezultatele anterioare, 
poate memoriza. Există, deci un a- 
numit aspect comun al creierului 
omenesc si mașinilor electronice, re
prezentat prin acest principiu comun

creierul este

de funcționare. Analogia merge une
ori și mai departe.

Se cuvine făcută precizarea că 
între creier, între întregul sistem 
nervos si mașinile electronice, reali
zate pe baza aplicațiilor practice ale 
ciberneticii, există însă dfeosebiri e- 
sentiale de ordin cantitativ și cali
tativ. A reduce activitatea intelec
tuală. gîndirea omului la schemele 
funcționale ale mașinilor electronice 
de calcul înseamnă a cădea în gre
șeala interpretării acestor fenomene 
de pe pozițiile materialismului vul
gar, concepție filozofică infirmată de 
datele reale ale științei. Pentru ma- 
terialiștii vulgari omul nu este decît 
o asamblare de elemente mecanice 
și electronice, o mașină ceva mai 
complexă decît cele electronice care, 
după ei, ar urma să fie depășită 
prin progresele tehnice. Or. este un 
fapt demonstrat că omul este și va

• Un fapt demonstrat de știința : gîndirea umana nu va 
putea fi înlocuită niciodată de mașină • Automișcarea, „gim
nastica" substanței vii • Puntea între biologie și tehnică : 
cibernetica • Mașinile electronice de calcul, doar o „prelun
gire" a creierului • Infirmare categorică a unor concepții 
idealiste : nu există granițe absolute între materia vie și materia 
moartă • Gîndirea-fenomen biologic și social.

Driesch, Jean Marie Guyon și alții. 
Mai mult. Arătînd că procese ale 
materiei vii pot fi reproduse de ma
teria moartă organizată în chip co
respunzător de materia vie. ciberne
tica infirmă încă o dată teza idealis
tă. susținută încă de unii cercetă
tori. după care existența pur spiri
tuală a gîndirii ar fi independentă de 
baza materială.

Pare de neconceput că în fata 
unor argumente de certă valoare în 
demonstrarea originii materiale a 
proceselor psihice, neurofiziologi care 
în experimentele lor obțin date o- 
biective asupra proceselor materiale 
ce stau la baza activității psihice 
umane, în interpretarea relațiilor 
dintre psihic și creier se situează pe 
o poziție dualistă. De pildă. J. O. 
Eccles, unul din cei mai de seamă 
neurofiziologi ai secolului nostra, 
deși în cercetările sale a ajuns să 

evidențieze feno
menele bioelec- 
trice ce stau la 
baza inhibiției 
neuronale. în ceea 
ce privește apre
cierea de ansam
blu a activității 
creierului el a 
rămas dependent 
dualismului 
hofizic. Alti 
rofiziologi 
temporani. 
este 
la
(S.U.A.).

cu starea de con- 
că fiecare fenomen

cît și din cel 
loc important 
altele, desco-

— este și 
fenomene, 
și se re
de îndată 
încetează

Prof. dr. docent
I. C. STAMATOIU

Institutul de medicină și farmacie 
din București

psi- 
neu- 
con- 
cum 

Guyton de 
Universitatea 

omolo-

8.30 Gimnastica la domiciliu
8.40 Tot înainte 1 Agendă pionierească
9,25 Șoimii patriei. „Probleme... pro

bleme"
Film serial pentru copil : Insula 
misterioasă. Episodul 5
Viața satului
Pentru căminul dumneavoastră 
Bucuriile muzicii. Capodopere ale 
perioadei de aur a clasicismului 
vlenez : lucrări de W. A. Mozart 
și F. Schubert, în interpretarea 
Orchestrei simfonice din Viena. 
Solist șl dirijor: Christoph Eschen- 
bach
De strajă patriei. Programul — 
spațiul tuturor înfăptuirilor și îm
plinirilor noastre ostășești
Telex
Album duminical.
Stadion — magazin sportiv in Ima
gini. Handbal masculin : Empor 
Rostock — Dinamo București în 
semifinalele „Cupei campionilor 
Europeni". Rezumat primit de la 
Rostock

15,00 Serbările zăpezii. Emisiune reali
zată în colaborare cu Uniunea Ti
neretului Comunist, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, Ministerul 
Turismului. Transmisiune din sta
țiunea montană Semenlc

16,05 Film serial : Dickens la Londra. 
Episodul 2

17,00 Fotbal : Dinamo — Sportul stu
dențesc (repriza a Il-a). Transmi
siune directă de la stadionul Di
namo

17.50 Cutezători spre viitor. Emisiune- 
concurs. Participă pionieri și șoimi 
ai patriei din județele Neamț și 
Galați. Emisiune realizată în Ju
dețul Vaslui

19,00 Telejurnal
19,20 Reportaj TV. Demnitatea — starea 

noastră firească
19.40 Varietăți de primăvară
20.50 Film artistic : Bătălia Atlanticului. 

Premieră pe țară. In distribuție : 
Humphrey Bogart, Raymond Mas
sey, Alan Hale. Ruth Gordon, Sam 
Levene, Dane Clark, Peter Whit
ney. Dick Hogan. Regia : Lloyd 
Bacon

22,45 Telejurnal

12,30

13.00
13,05
14,40

împotriva barbariei fasciste”)

fi orlcînd superior mașinii. Gîndirea 
umană creatoare a tuturor mașinilor 
nu va putea fi înlocuită niciodată de 
nici un fel de mașină. Ceea 
ce îl deosebește pe om în mod 
fundamental de mașină este faptul 
că acesta are o gîndire dezvoltată 
în procesul practicii social-istorice. 
Mașina rămîne o prelungire a bra
țului. cînd este vorba de mașini me
canice, și o prelungire a creierului, 
cînd este vorba■ de mașini electro
nice de calcul. Este însă meritul a- 
cestei științe moderne, cibernetica — 
susțin cei mai multi specialiști — că 
a deschis perspective noi gîndirii 
umane prin posibilitatea de a mo
dela procese biologice, procese lo
gice, cu ajutorul proceselor fizice din 
mașinile de calcul. Iar reproducerea 
pe cale fizică a unor modele biolo
gice a confirmat încă o dată juste
țea tezei fundamentale a materialis
mului dialectic.

Arătînd că. dintr-un anumit punct 
de vedere, unele procese din creier 
pot fi descrise cantitativ de aceleași 
legi ca și procesele din unele mașini 
automate, evidențiind căile pe Care 
le pot crea unele modele simplifica- 
tive ale unor procese nervoase simple 
— cibernetica demonstrează, cu un 
plus de argumente, că între materia 
moartă și materia vie nu există 
graniță absolută, ceea ce constituie o 
infirmare netă a fideismului, vitalis
mului și neovitalismului. curente 
idealiste susținute de unii filozofi 
occidentali ca Van Helmont. H.

din Mississippi 
ghează gîndirea 
știentă, consideră

’ de percepție poate fi definit ca un 
proces de gîndire. Ignorînd conclu
ziile materialismului dialectic și is
toric. ei nu reușesc sâ sesizeze ade
vărul indiscutabil că gîndirea repre
zintă modalitatea cea mai înaltă de 
reflectare a lumii înconjurătoare și 
care s-a dezvoltat nu numai ca o 
formă de cunoaștere senzorială a 
realității, ci constituie un produs 
al vieții sociale, al dezvoltării social- 
istorice a omului.

Este un adevăr pe care nici un 
cercetător de bună credință nu-1 
poate nega si nici ignora că gîndirea . 
s-a dezvoltat în procesul muncii. Drin 
necesitatea firească a omului de a 
acționa, de a folosi obiectele din na
tură și de a le transforma în raport 
nu numai cu nevoile individuale, ci 
și colective. Prin aceasta, omul a 
reușit să sesizeze calitățile esențiale 
ale obiectelor și să le generalizeze 
realizînd, prin intermediul limbaju
lui, cea mai concretă formă de ex
presie a gîndirii. raționamente ca
pabile nu numai de a da o motivare 
individuală realității înconjurătoare, . 
ci și de a fi comunicate 
din colectivitate, de a fi 
generațiilor următoare ca 
de experiență individuală 
tivă.

Gîndirea constituie, așadar, nu nu
mai un fenomen biologic, ci 
fenomen social. Ea este un 
al creierului uman în lunga 
teractiune istorică cu natura
cietatea. Și este meritul indiscutabil 
al concepției materialist-dialectice 
despre lume și societate de a fi 
relevat acest mare adevăr.

semenilor 
transmise 
elemente 

și colec-

și un 
produs 
sa in
și so-

„ROMANIA-FILM" prezintă

PROGRAMUL 2
11.45 Teleșcoală.
12,30 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Desene animate
19,50 Concert naiv. O producție a Stu

dioului de film TV. Scenariul : 
Erica Petrușa

20.15 Telerama-sport
20.45 Maeștri ai școlilor muzicale națio

nale. Antonin Dvorak. Dansurile 
slave nr. 1 3, 6, 7 din ciclul on. 
72. Interpretează orchestra Filar
monică cehă, dirijor : Vaclav Ta- 
lich

21.15 Clubul tineretului (reluare)
22,05 închiderea programului

LUNI, 26 MARTIE 
PROGRAMUL 1

15.50 Emisiune în limba maghiară
18.50 _ - - - -
19,20
19.30
20.00
20.30

Bangladesh — documentar 
1001 de seri 
Telejurnal 
Panoramic
Roman foileton : Poldark. Episo
dul 5

21,25 Mai aveți o întrebare 7 De la 
Giordano Bruno la cosmogonia 
contemporană. Transmisiune de la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Sibiu

21,55. Cadran mondial. Note, comentarii, 
interviuri, documentare consacrate 
actualității internaționale

22,15 Telejurnal 
închiderea programului22,30

„Ultimele". Ultimele 
gînduri. ultimele cuge
tări, previziuni și a- 
vertismente ale cărtu
rarului de faimă mon
dială, care, în anul dd 
cumpănă ce a urmat 
izbucnirii celui de-al 
doilea război mondial, 
a exprimat cu strălu
cire în scrisul său sen
timentele și idealurile 
intelectualității româ
nești, ale poporului 
său. în fața cinismu
lui și ferocității agre
siunii naziste, a apri
gii sete de dominație 
și expansiune a Ger
maniei hitleriste, a 
crimelor ce jalonau a- 
sftltul spre putere al 
coloanei a V-a a a- 
cesteia, Garda de Fier, 
slovele lui N. Iorga 
— arzînd de jarul do
goritoarei sale dragos
te de tară, pătrunse de 
grija neistovită pen
tru soarta civilizației 
umane — au întruchi
pat conștiința vie a 
poporului român, care 
își vedea amenințată 
însăși ființa națională.

în lunile în care 
tancurile și avioanele 
de bombardament hit
leriste semănau ruine 
și moarte în țările co
tropite, apropiindu-se 
de granițele României 
unde „calul troian" le
gionar se pregătea să 
intre în acțiune la 
semnalul stabilit, iar 
liderii partidelor bur
gheze încercau să-și 
camufleze, prin în
demnuri diversioniste 
la „reținere" și „ex
pectativă", politica de 
capitulare în fata a- 
gresorului și de res
pingere a acțiunii de 
coalizare a forțelor pa
triotice inițiată de 
Partidul Comunist Ro
mân, cuvintele ieșite 
de sub pana marelui 
savant exprimau — cu 
curajul și fermitatea 
insuflate de slujirea 
unei cauze drepte — 
încrederea de nezdrun
cinat în perenitatea 
valorilor majore ale 
spiritualității.

Scenariul : Ioan Grigorescu. De
coruri și costume : arh. Aureliu 
lone seu, Ioana Cantuniari Marcu. 
Montajul : Adriana lonescu. Sune
tul : ing. A. Salamanian. Muzica : 
Ion Crlstinoiu. Imaginea: Alexan
dru David. Regia : Mircea Drăgan.

Cu : Radu Beligan, Violeta Andrei, 
Mircea 
Dem. 
Amza 
George
lam, Alexandru Repan, Mouhoub 
Aziz, Ioana Drăgan, 'Moutaa Ab- 
delkader, Florina Cercel, Lam
bram Abdelah și Jean Constantin.

Film realizat de Casa de filme 5 
în studiourile Centrului de pro
ducție cinematografică „BUCU
REȘTI", în colaborare cu CEN
TRUL CINEMATOGRAFIC MA
ROCAN.

Albulescu, Larbi Dougmi, 
Radulescu, Ahmed Basri, 
Pellea, Bilal Abdelatif, 
Mihăiță, Rhita Benabdes-

Poftiți și pe la Arad!
Am revăzut zilele 

acestea evidența la zi 
— cu începere de la 
1 ianuarie 1978 — a 
turneelor artistice e- 
fectuate în județul 
Arad de diverse așe
zăminte de cultură și 
îndeosebi de către in
stituțiile teatrale bucu- 
reștene și din alte lo
calități din tară. Ce 
relevă această situa
ție ? Anul trecut, din 
51 de turnee — 32 au 
aparținut în exclusivi
tate unor ansambluri 
de muzică populară și 
ușoară din județele a- 
propiate sau unor an
sambluri de estradă, 
cum sint cele ale Tea
trului de estradă din 
Deva, Teatrului „A. 
Davila" din Pitești, 
Teatrului muzical din 
Brașov.

N-am dori să se 
creadă că cineva ar a- 
vea ceva împotriva a- 
cestor vizite sau că 
aceste spectacole si 
formații n-au fost aș
teptate cu interes de 
publicul arădean. Din 
contră. Dar nu putem 
totuși să nu ne între
băm : unde sînt tur

neele unor instituții de 
prestigiu, cum sînt 
Teatrul National din 
București, Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra", 
Teatrul Giulești, Tea
trul Mic, ale teatrelor 
naționale din Cluj- 
Napoca, Tg. Mureș, 
Iași, Craiova etc. ? 
Unde sînt acele spec
tacole de referință — 
care, adăugate realiză
rilor meritorii ale Tea
tralul de stat din Arad 
— ar contribui sub
stantial la educația 
spirituală a arădeni
lor ?

— Teatrele impor
tante din tară au ono
rat anul trecut insis
tențele Aradului doar 
cu prilejul festiva
lului „Primăvara a- 
rădeană", dar și atunci 
cu foarte mare zgîrce- 
nie. S-au rărit foarte 
mult spectacolele de 
tinută ale artiștilor 
bucureșteni, cît și cele 
reprezentînd alte tea
tre din tară — cu ex
cepția celor din Timi
șoara, Satu Mare. Si
biu — ne spune tova
rășul Liviu Berzovan. 
președintele Comite

PROGRAMUL 2
întîlnlrea de sîmbătă seara 
luare) 
Studio T '79
Călătorie 
baritonul

18,10 Reportaj . __ __
18,30 In alb și negru. Comoara din 

Bosco (I) 
1001 de seri.
Telejurnal
Film serial pentru copii : Poves
tiri din pădurea verde (reluare) 
Un fapt văzut de aproape. Repor
taj
Omul și muzica lui : Anatol Vieru 
Film serial : In spatele ușilor în
chise. Reluarea episodului 3

17,00

17,30
17,55

19,20
19,30
20,00

20,25
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N. IORGA : „Ultimele"

Apariția în editura 
„Scrisul românesc" a 
unei culegeri a artico
lelor publicate de N. 
Iorga în „Neamul ro
mânesc" și „Cuget 
clar", în perioada sep
tembrie 1939—noiem
brie 1940, reprezintă 
un important act de 
cultură. Ansamblul lor 
reflectă impresionanta 
profesiune de credință 
răspicat exprimată de 
una dintre cele mai 
prodigioase personali
tăți ale vieții culturale 
și politice românești. 
Cunoscînd bine pri
mejdiile ce îl pîndeau, 
„drumeț în calea lupi
lor". el le-a ieșit neîn
fricat în întîmpinare, 
și-a ridicat fără șovăi
re glasul în apărarea 
acelor bunuri de ne
prețuit fără de care so
cotea că viata nu me
rită a fi trăită.

Cu vigoare a con
damnat marele savant 
ororile „coasei ucigașe" 
a războiului de cotro
pire, dezlănțuit de im
perialismul hitlerist. 
Numeroase tablete ex
primă convingerea că 
sălbăticia agresorilor 
va fi răsplătită cum se 
cuvine.

Sprijinindu-se pe 
învățămintele desprinse 
din mileniile istoriei 
universale, cărturarul 
vizionar demasca de
șănțata propagandă na
zistă privitoare la ne
voia de „spațiu vital", 
înfiera mitul „națiuni
lor superioare" care își 
arogau dreptul de a 
dispune după bunul 
lor plac de soarta sta
telor mici. „Națiunile 
sînt o formă organică 
a umanității — scria 
el în tableta „Se pot 
distruge popoare ?“ — 
Născute, iar nu făcu
te... ele vor asista, 
desigur, la meritata 
pedeapsă a apăsăto
rilor". Martoră a înăl
țării și căderii atî- 
tor state, istoria dove
dește că „națiunea nu 
se poate umili pentru 
totdeauna și nu se 
poate nimici de ni- 

' meni, nici de-a lungul

sutelor de ani. De la 
dînsa vine totul... Deci 
orice ar fi, pentru cei 
mici și amenințați — 
înapoi la națiune" !

Desigur, purtînd am
prenta limitelor con
cepțiilor filozofice și 
politice proprii lideri
lor partidelor burghe
ze, îndelungata activi
tate politică a Iui N. 
Iorga nu a fost lipsi
tă de inconsecvente și 
erori.

Esențial este însă 
faptul că aceste ulti
me scrieri reliefează 
convingător că, în- 
tr-un moment de răs
cruce al istoriei, cînd 
erau în ioc înseși in
dependenta și existen
ta tării, care avea să 
fie ocupată de trupele 
hitleriste — cu compli
citatea dictaturii le- 
gionaro-antonesciene — 
savantul, patriotul, u- 
manistul nu a cunos
cut șovăire și reticen
tă în a demasca hit- 
lerismul și Garda de 
Fier ca pe cei mai 
crunti dușmani ai pa
triei.

„Ultimele". Ultimele 
poezii publicate în 
acea perioadă de res
triște. Presimțirea 
sfîrsitului apropiat, a 
jertfei de sine — pe 
care refuza să o evite 
cu prețul unei abju
rări sau tranzacții de 
compromis — și-a gă
sit emoționantă expre
sie în versurile : „Au 
fost tăind un brad 
bătrîn / Fiindcă făcea 
prea multă umbră..." 
Peste puține zile, fal
nicul brad avea să fie 
retezat de ucigașii le
gionari.

Pledoarie patetică 
pentru demnitatea o- 
mului, pentru liberta
tea națiunilor, împo
triva barbariei fascis
te, volumul proiectea
ză o văpaie de ne
stins asupra marii 
conștiințe întruchipa
te în opera si marti
riul savantului pa
triot.

Tudor OLARU

Liceul „Mihai Eminescu" din 
Satu Mare. Aici a fost realizatâ 
de elevii liceului trusa complexâ 
de circuite logice, care a obți
nut premiul I pe țară la Festi
valul național „Cîntarea Româ

niei"
Foto : S. Cristian

cinema

tn lumea liedului 
Dan Iordăchescu 
TV : Plumbuita

cu

San

Un act de restituție literară”)

„BRAȚELE AFRODITEI"

1

>*■

Dacă anul de naște
re nu poate fi criteriul 
unei generații litera
re. cu siguranță, ea se 
poate configura dună 
experiențele care au 
pecetluit-o. după obli
gațiile civice si artis
tice ne care si le-a 
impus, după împlini
rile ne care le-a cu
noscut de-a lungul 
dezvoltării sale. Scri
ind o istorie (sau. poa
te. numai o parte a ei) 
a „generației războiu
lui". Emil Mânu ajută 
cititorul să înțeleagă 
mai bine idealurile si 
specificul contribuției 
unei pleiade de scrii
tori. prozatori, poeți, 
critici Ta afirmarea 
conștiinței artistice ro
mânești.

Autorul vorbește, pe 
bună dreptate. întru 
totul responsabil, de 
prezente pierdute si 
aooi recuperate. Unele 
au apucat să spună 
cite ceva la vremea 
debutului firesc, altele 
s-au bucurat de lumi
na tiparului mai tîr- 
ziu. Oricum, nu e pu
țin lucru să analizezi 
aproape 50 de autori, 
poeți, prozatori si cri
tici. cîteva cenacluri 
si periodice pentru a
EMIL MÂNU : „Eseu 
despre generația răz
boiului" — editura 
„Cartea Românească".

desprinde, la capătul 
drumului. rezervele 
cele mai însemnate 
ale unui moment lite
rar. în al cărui focar 
se adună suficient de 
numeroase raze ca să 
le recunoaștem, forța 
de radiație expresivă.

S-a spus de atîtea 
ori :■ literatura română 
— la o cunoaștere in
tegrală — procură stu
dioșilor destule rezer
ve de investigat. Emil 
Mânu dă la o parte 
locuri comune, deschi
de sau aerisește încă
peri de mult închise, 
încît. literalmente, 
ceea ce spune despre 
reviste ca Litoral si 
Agora, despre Albatros 
sau desore scriitori 
precum Dimitrie Ste
lara. Ion Caraion. Ser
giu Filerot. C. T. Li- 
tuon sau Constant To- 
negaru merită să fie 
retinut integral. Cum 
între cei pomeniți mai 
sus si colegi ai lor ca 
Marin Preda. Nina 
Cassian. Marcel Gaf- 
ton si criticii genera
ției în cauză, legătu
rile au fost organice 
Printr-o dublă acțiu
ne. de proiectare si 
Îndrumare, nedumireș
te caracterul expediat, 
extrem de sumar al 
celor 17 microfise reu
nite sub titlul derutant 
Eseu asupra criticii li

terare a generației 
războiului. Mai întîi 
că nu e eseu, ne urmă, 
că regimul aplicat cri
ticilor suportă o ca
dență prea accelerată 
de expunere. Un ase
menea decalai, este 
de natură să afecte
ze iudicloasa înțelege
re a contribuției atîtor 
comentatori. de Ia 
G. Ivașcu si Paul 
Georgescu pînă la Al. 
Piru si N. Balotă.

Dacă acesta este cel 
mai șubred capitol al 
lucrării (nu sub rapor
tul informației, ci al 
poziției critice), fiind 
repet, un inventar de 
titluri, neintegrate în 
structura ansamblului, 
să relevăm cu cită 
atentie. migală si 
exactitate se apleacă 
Emil Mânu peste uni
versul poeților aduși 
în discuție.

O bibliografie criti
că selectivă si un 
binevenit mic dicționar 
de scriitori întregește 
lucrarea. Apt încă de 
completări, ca struc
tură. Eseu despre ge
nerația războiului mi 
se nare o carte cu 
•adevărat incitantă. în 
felul ei, o autentică 
rest.itutie literară. In
tențiile ei sînt. deopo
trivă. instructive si 
constructive.

H. ZALIS

• Clipa : SCALA — 9; 12,30; 16;
19.15, FAVORIT — 9,15; 12,15; 15,45; 
18,45, EXCELSIOR - 9; 12; 16; 19
• Incredibila Sarah : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca : TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Leac împotriva fricii : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cuibul iluziilor : VICTORIA — 
9; 12; 15,30; 19.
• Police Python 357 î BUCU
REȘTI — 9,15; 12; 14,45; 17,15; 20, 
FEROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, MODERN — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 19,30.
• Expresul de Buftea : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30,
MELODIA — 9; 11; 13,15; 15.15;
17,45; 20.
• Cobra : FESTIVAL — 9; 11;
12,45; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, GLO
RIA — 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11; 12,45;
14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
• AI patrulea stol î AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• între oglinzi paralele ; CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nea Mărin miliardar : ARTA
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,15. GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17 45; 20, LIRA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cuțitul in apă — 9.45; 11,45,
Hamlet (ambele serii) — 18,30 :
CINEMATECA.
• Vlad Țepeș : PROGRESUL — 
9; 12; 13,30; 19.
• Lanțul amintirilor : BUCEGI — 
12,30; 16; 19, FERENTARI — 11,45; 
14,30; 17,30; 20,30.
• Melodiile nopții albe : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Front în spatele frontului : 
COSMOS — 9; 12; 16; 19.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,45; 
12,15; 13,45, Cascadorii — 15,30; 
17,45; 19.45 : DOINA.
• Șeriful din Tennessee î DA
CIA — 8,30; 10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
• Aurul lui Mackenna: DRUMUL 
SĂRII — 9; 12; 15,30; 19.
• Furtuni de vară : FLACĂRA
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga** : FLOREASCA — 13; 15; 17,30; 
20.
• Masca de apă : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Stepa : MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15.30; 17,45; 20.

80 de husari ; MUNCA — 11,15; 
13.30: 15.45: 18; 20.
• Omul fără identitate : PACEA
— 9; 11,15; 13.30; 15.30; 17,45; 20.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : POPULAR — 9; 11.15; 13,30; 
15.45: 18; 20.
• Excursie ciudată : VIITORUL
— 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
• O simplă problemă de timp : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
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0 absență nejustificată în viața muzicală
tului de cultură și e- 
ducatie socialistă al 
județului Arad. Con
siderăm foarte nece
sară instituirea, chiar 
de la nivelul Direcției 
teatrelor din Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste, a unui sis
tem de turnee mai bine 
organizat. Același lu
cru este valabil și în 
ceea ce privește orga
nizarea festivalurilor 
interjudețene și locale 
de teatru.

Subscriem acestor 
gînduri. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît și 
în primele două luni 
din acest an doar Tea
trul german din Timi
șoara și Teatrul de 
stat din Oradea — sec
ția maghiară, au pre
zentat piese de teatru, 
restul fiind turnee ale 
unor ansambluri si 
formații de muzică 
populară și ușoară. în
cheiem, așadar, cu un 
apel adresat teatrelor: 
„Poftiți și pe la Arad, 
chiar dacă el este si
tuat la o distantă mai 
mare de Capitală. Ara
dul are multi iubitori 
ai artei scenice".

Constantin 
S1M1ON

Dacă citim cu aten
ție programele stagiu
nii muzicale ’78—’79, 
chiar și cele din anii 
trecuți, adică tot ce au 
propus instituțiile mu
zicale profesioniste : 
concerte, recitaluri,
medalioane, „portrete 
camerale". „tribune" 
etc... nu se poate să nu 
remarcăm rara frec
vență a unui gen mu
zical de altfel de mare 
popularitate : concer
tul coral. La Intervale 
mari de timp sînt a- 
nuntate „concerte co
rale extraordinare" sau 
colaborări Intre for
mații de prestigiu și 
cunoscut! dirijori din 
întreaga tară. Aproape 
deloc „prime audiții". 
De cînd nu a mai avut 
loc o stagiune în care 
să albă prioritate pri

mele audiții corale 
românești 1 într-ade- 
văr, corul Radiotele- 
viziunii române este 
deosebit de activ — 
imprimări, filmări. în
registrări, colaborări 
cu orchestra simfoni
că. Și corul Filarmo
nicii „George Enescu" 
este întotdeauna la 
înălțime atunci cînd 
împlinește acele opu
suri vocal-simfonice 
din literatura univer
sală șl românească de 
gen. cînd i se dă oo; 
sibilitatea de manifes
tare. Totuși, concerte
le corale cu prime au
diții lipsesc. Lipsesc, 
în timp ce în cenaclu
rile Uniunii compozi
torilor se prezintă zeci 
de pagini de interes. în 
timp ce Editura mu
zicală publică tomuri

de cîntece noi... Iar 
dacă ne gîndim că în 
afară de ansamblurile 
bucureștene sînt coruri 
excelent pregătite la 
Iași. Cluj-Napoca. Tg. 
Mureș, Timișoara..., o- 
dată mai mult putem 
să dorim o stagiune în 
care să se dea atentie 
paginilor corale româ
nești. Ar fi o școală de 
interpretare înscrisă in 
cele mai bune tradiții 
muzicale românești, la 
care pot să fie invi
tate formațiile corale 
de amatori, partici
pante la Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei" ; ar fi, totodată, o 
pledoarie pentru crea
țiile noi.

Smaranda 
OȚEANU

specialitate. Seriile 
„Cercetări istorice" (al 
cărei prim volum a vă
zut lumina tiparului 
chiar în acest început 
de an. fiind dedicat 
aniversării Unirii Prin
cipatelor) și „Cerce
tări numismatice" (este 
în pregătire volumul 
cu numărul 2) adună 
între copertile lucră
rilor lor contribuții 
la cunoașterea isto
riei medii, moderne și 
contemporane a tării 
și respectiv studii pri
vitoare la bogatele co
lecții de monede, me-

a
în buchetul, sensi

bil mai bogat în ulti
mul deceniu, al colec
țiilor și seriilor de car
te istorică, o nouă pre
zentă merită semnala
tă — colecția „Biblio
teca muzeologică" ; 
editată de Muzeul de 
Istorie al Republicii

Biblioteca muzeologică“
Socialiste România.
Proaspăta inițiativă
editorială este menită 
a înmănunchea rezul
tatele studiilor însem
natului potențial de 
cercetare de aici.

Tematica noii colec
ții acoperă un cîmp 
problematic larg, fiind

ordonată pe cîteva se
rii. Cea mai „veche" 
dintre acestea, „Cerce
tări arheologice" (a- 
junsă deja la volumul 
al III-lea), publică roa
dele campaniilor de 
săpături proprii ori 
realizate în cooperare 
cu alte instituții de

Cu cîteva zile in 
urmă, o cronică muzi
cală publicată în pa
ginile ziarului nostru 
sublinia evenimentele 
discografice '79. Creații 
și interpretări de tinu
tă. așteptate cu inte
res de discofili. Mai 
mult, arăta chiar re
zultatul ultimelor son
daje : atenție sporită 
muzicii simfonice, de 
cameră, tendința „re
tro" în muzica ușoa
ră... A rămas de dis
cutat însă preocupa
rea difuzorilor, a li
brarilor. a unităților 
comerciale de difuzare

dalii, insigne, decora
ții. steme si sigilii 
aflate în colecțiile mu
zeului și desigur nu 
numai la acestea. în 
fine, seria „Bibliogra
fii". așa cum o arată 
si titulatura, nune la 
îndemîna cercetătorilor 
valoroase instrumente 
de lucru (au apărut 
deja „Bibliografia neo
liticului pe teritoriul 
României" — în 2 vo
lume — și „Bibliogra
fia paleoliticului și 
mezoliticului pe teri
toriul României" — 
ambele de Eugen Com-

Cine să-i ajute ?
a discurilor pentru 
popularizarea înregis
trărilor de valoare. De 
ce ? Pentru că se în- 
tîmplă un fenomen 
curios : în timp ce în 
județele Cluj, Timiș, 
Bihor. Iași. Sibiu, Con
stanta ș.a. se cere și se 
desface cu succes lar
gul diapazon ce cu
prinde muzică simfo
nică. de cameră, ope
ră.... comenzile jude
țelor Bacău. Dolj. Ar
geș. Hunedoara... se 
rezumă aproape la 
muzică populară. la 
muzică ușoară ! Adi
că. în acest caz. mi-

șa — și „Bibliografia 
heraldicii românești" 
de Dan Cernavodea- 
nu).

Să mai notăm între 
publicațiile prestigioa
sei instituții bucu
reștene : seriile „Co
lecții muzeale". „Creș
terea patrimoniului 
muzeal" și colecția 
„Pagini de glorie" ; 
toate la un toc alcă
tuind oglinda unei ac
tivități științifice bo
gate. substanțiale.

Silviu ACHIM

nimă preocupare pen
tru împlinirea actului 
de cultură în toate as
pectele lui. minimă re
zistentă. înclinație spre 
seriile de Imediată 
vandabilitate. după 
care urmează raftu
rile goale. Plus lipsa 
de informație a celor 
ce ar trebui să fio pri
mii cunoscători ai suc
ceselor discului româ
nesc. Cine trebuie să-i 
ajute pe acești „re
prezentanți" ai Casei 
de discuri „Electre- 
cord" să-și înțeleagă 
de fapt menirea 1

s. O.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Coana Chirița — 10, Ale
xandru Lăpușneanu — 15,30. Viața 
unei femei — 19.30, (sala Atelier): 
Zoo — 10,30, Aventură în banal
— 16, Fata din Andros —• 19.
• Filarmonica „George Enescu** 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii din licee. Di
rijor î OVIDIU BALAN. Solist : 
CSILLA SZABO (R.P. Ungară) — 
11.
• Opera Română : Dragoste șl 
jertfă — 11, Coppelia — 19.
• Teatrul de operetă : Miss 
Helyett — 10,30, Sînge vlenez —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 10, Leonce și Lena — 
15, Casa cea nouă — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu —
10.30. Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
10.30. Zbor de sticleți — 15. Nebuna 
din Chaillot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10, O noapte furtunoasă — 15, 
12 oameni furioși — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 10. Fa
milia Tot — 15.00, Timon din
Atena — 19,30, (sala Studio) :
Conversație..^ — 10.30, Ultima
cursă — 15.30, Jocul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu
lești) : Omul care a văzut moar
tea — 10 Cocoșelul neascultător
— 15, Hotel „Zodia gemenilor** —
19.30. (sala Majestic) : A cincea 
lebădă — 10, Serenadă tîrzie — 
15. Oedip rege — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ctn- 
tați cu mine un cîntec — 11, 
Muniș — 18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
11, Nevestele vesele din Boema —
19.30.
• Teatrul „Ion Vașilescu" : Ucu- 
uitucu — 10, Siciliana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 16; 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil ? — 10.30, Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : O po
veste cu cîntec — 10; 12, Pesca
rul și norocul — 17.
• Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea la circ" — 10; 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. ; 
Cine aiurează nu oftează — 15, 
A treia țeapă — 19.30.
• Ansamblul artistic al U.T.C. (la 
Sala Palatului) : Anotimpurile ti
nereții — 16: 19.30.
• Ansamblul de estradă al Arma
tei (la sala C.C.A.) : Inimi de pri
măvară — 19,30.
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IN COlECUft K TEXTE MESE OH GlNBIREfl SOCM1POIITICM 

fl TOVAHASULm NICOlflE CEAUSESCU, UN NOU VDIUM

„Politica internaționala 
a României de pace, prietenie 

și colaborare cu toate popoarele"
(Urmare din pag. I)

popoarelor, asigurarea dezvoltării lor 
libere, de sine stătătoare.

Așa cum o demonstrează concludent 
un șir de exemple, România întreține 
Si extinde relații largi de colaborare 
cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele, indiferent de orînduire 
socială, pe baza menționatelor prin
cipii ale coexistentei pașnice. Expe
riența României învederează că deo
sebirile de orînduire nu constituie un 
impediment in calea dezvoltării si in
tensificării colaborării internaționale 
dacă există voința politică de a se 
conlucra ne baza egalității în drep
turi si avantaiului reciproc. O ase
menea colaborare reprezintă un factor 
obiectiv de favorizare a progresului 
fiecărei tari si. totodată, un aport sub
stantial la promovarea cauzei destin
derii. încrederii si păcii.

Textele incluse în capi toi ul_ intitu
lat „Prezenta activă a României în 

’ionarea problemelor internatio- 
n... actuale" configurează concepția 
tovarășului- Nicolae Ceaușescu despre 
necesitatea promovării unei po
litici noi. democratice, constructive 
în viata internațională, precum sl ac
tivitatea exemplară pe care o aduce 
in acest scop tara noastră. în acest 
cadru este proclamată ca idee de 
frontispiciu necesitatea de a se nune 
definitiv capăt recurgerii Ia forță si 
la amenințarea cu forța in relațiile 
interstatale, oricăror practici ale ve
chii politici imperialiste de domina
ție si dictat, promovării consecvente a 
cursului spre destindere, securitate si 
colaborare egală în drepturi.

Așa cum se relevă în textele re
produse, pe arena internațională, pa
ralel cu afirmarea voinței popoarelor 
de a trăi liber și a-și asigura dezvol
tarea economică independentă, fără 
nici un amestec din afară, se mani

festă, din păcate, și chiar se accen
tuează unele contradicții, se in
tensifică lupta pentru sfere de influ
ență și dominație, persistă conflicte 
vechi și s-au ivit altele noi, ge
neratoare de riscuri serioase la 
adresa păcii și securității ge
nerale. în aceste împrejurări, do- 
bindesc un relief deosebit și o strin
gentă actualitate chemările la rațiune, 
la abolirea forței și amenințării eu 
forța, care străbat ca un fir roșu în
tregul volum. „Este timpul — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
să facem să înceteze pentru totdeau
na glasul armelor, să instaurăm o pace 
trainică' între toate națiunile, să asi
gurăm ca popoarele să-și consacre în
tregul potential material si uman 
dezvoltării economico-sociale. soluțio
nării unor probleme de importantă 
vitală pentru viitorul lor sl al între
gii omeniri". Repudiind calea forței, 
șeful statului român pledează con
vingător pentru reglementarea liti
giilor dintre state, ne căi politice, 
prin tratative pașnice, cu participarea 
în condiții de deplină egalitate a tu
turor părților interesate — aceasta si 
numai aceasta fiind singura modali
tate de acțiune corespunzătoare in
tereselor vitale ale părților implica
te, ale destinderii și păcii.

Pronuntîndu-se ferm pentru pace, 
pentru rezolvarea problemelor dintre 
state pe calea pașnică. România re
levă. totodată, dreptul fiecărui popor 
subjugat de a lupta pe toate căile, 
inclusiv cu arma in mină, pentru a 
se elibera, ca si obligația celorlalte 
ponoare de a-I sprijini. Numeroase 
declarații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reproduse in volum, dau 
glas solidarității României cu lupta 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului. a politicii rasiste și de 
apartheid, a oricăror forme de domi
nație și asuprire imperialistă.

Securitatea europeană, dezarmarea 
generală si totală, edificarea noii or
dini economice si politice, democrati
zarea relațiilor internaționale si creș
terea rolului O.N.U. ocupă un loc de 
prim rang In gindirea social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. care 
si-a cîstigat merite lara recunoscute 
prin elaborarea unor concepte pro
prii. originale. în fiecare din aceste 
probleme, ca si nrin activitatea sus
ținută pentru ca aceste deziderate să 
devină realitate.

Ideile de politică externă, ca și în
treaga gindlre sî acțiune politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pun 
în evidentă cerința imperioasă, ca 
suprem comandament al zilelor 
noastre, a întăririi solidarității forțe
lor revoluționare, democratice si pro
gresiste. a intensificării acțiunii lor 
in spirit unitar pentru mobilizarea 
popoarelor la luntă hotărîtă pentru 
salvgardarea păcii, dezvoltarea cursu
lui spre destindere, înțelegere șl 
colaborare Internațională, făurirea 
unei lumi mai bune si mai drepte pe 
planeta noastră.

Aoărînd intr-un moment de mare 
complexitate a vieții internaționale, 
ideile, tezele si conceptele cuprinse 
în lucrarea de fată relevă o dată mai 
mult profunzimea si clarviziunea gîn- 
dirii social-nolitice a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, justețea politicii 
externe a României, necontenit con
firmate de mersul evenimentelor. 
Pentru întregul nostru popor, care 
snrilină cu fermitate politica internă 
si externă a partidului si statului 
nostru, apariția acestei lucrări con
stituie un nou instrument de înar
mare ideologică, un neprețuit în
dreptar, înscriindu-se ca un aport 
inestimabil la lupta pentru înfăp
tuirea aspirațiilor înaintate ale între
gii umanități.

Cronica zilei
Tovarășul Miu Dobrescu. președin

tele Consiliului Culturii si Educației 
Socialiste, a primit sîmbătă dimi
neață pe Jozef Fajkowski. secretar 
de stat in Ministerul Culturii si 
Artei al R.P. Polone, conducătorul 
delegației care ne vizitează tara cu 
prilejul Zilelor culturii din R.P. 
Polonă.

A fost prezent Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

★
în cadrul Zilelor culturii din R.P. 

Polonă, sîmbătă la amiază s-a des
chis, în sala Asociației artiștilor

fotografi din Capitală, o expoziție 
de artă fotografică din R.P. Polonă, 
Manifestarea, organizată pe linia co
laborării, devenită tradițională, din
tre asociațiile de specialitate din cele 
două țări, înlesnește, prin interme
diul imaginilor, contactul cu realită
țile Poloniei de ieri și de azi. cu via
ța și oamenii ei.

Au rostit alocuțiuni ing. Silviu Co- 
mănescu, secretar al Asociației artiș
tilor fotografi, Jozef Fajkowski, 
secretar de stat în Ministerul Cultu
rii și Artei al R.P. Polone, și criticul 
de artă Urszula Czartoryska, comisa
rul expoziției.

în asistență se aflau Ion Găletea- 
nu. secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului . Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au luat parte Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P, Polone la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

în același context, la studioul de 
creație al Asociației artiștilor foto
grafi a fost deschisă o expoziție de 
fotografii ilustrînd realizările obți
nute de industria electronică din 
Varșovia.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI S-A ÎNCHEIAT LA GALAȚI

Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B)
Echipa României a încheiat cu o 

victorie meciurile din cadrul Cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B) de la Galați, în- 
vingînd sîmbătă cu scorul de 3—2 
(1—0, 1—1, 1—1) formația Norvegiei 
și ocupînd astfel locul 3 la această 
ediție a campionatului.

în meciul decisiv pentru locul 1 
a tost, înregistrată o mare surpriză : 
echipa Olandei a învins formația 
R. D. Germane cu scorul de 4—3 
(0—2, 1—1. 3—0).

Clasamentul turneului pentru locu

rile 1—4 se prezintă astfel : Olanda, 
R.D. Germană, România. Norvegia.

în turneul pentru locurile 5—8 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Japonia — Danemarca 11—4 
și Elveția — Austria 7—2.

Iată clasamentul final al turneului 
pentru locurile 5—8 : Elveția, Japo
nia, Austria, Danemarca.

Primele 4 echipe au clștigat drep
tul să participe la turneul olimpic 
din 1930 de la Lake Placid (S.U.A.), 
iar formațiile Austriei. Danemarcei, 
Ungariei și R.P. Chineze au retrogra
dat. in grupa C. «

Astăzi, la fotbal
Campionatul national de fotbal pro

gramează astăzi jocurile celei de-a 
XXII-a etape. Iată programul întil- 
nirilor : Universitatea Craiova — F.C. 
Argeș ; Dinamo — Sportul studențesc 
(stadion Dinamo) ; A.S.A. — Steaua ; 
F.C. Baia Mare — Corvinul ; S.C. 
Bacău — Chimia Rm. Vîlcea ; Poli
tehnica Timișoara — Politehnica Iași; 
Gloria — F.C. Olimpia ; Jiul — F.C. 
Bihoi- ; U.T.A. — C.S. Tîrgoviște.

Toate partidele vor începe la ora 
16. Stațiile noastre de radio vor 
transmite în cadrul emisiunii „Sport 
și muzică", cu începere de Ia ora 15,30 
pe programul I avancronici și aspecte 
de la toate jocurile. Partea secundă 
a meciului Dinamo — Sportul studen
țesc va fi televizată direct.

Tovarășului NARCISO ISA CONDE
Secretar general al Partidului Comunist Dominican

Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Dominican îmi oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări și 
urări de succese in activitatea viitoare.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie, solidaritate și 
colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Dominican vor cunoaște un curs ascendent, în interesul dezvoltării 
multilaterale a raporturilor dintre cele două țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre înalta mea considerație și gratitu
dinea sinceră pentru amabilul dumneavoastră mesaj de compasiune in legă
tură cu catastrofa naturală din Jawa.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale Domnului MAATI BOUABID
Prim-ministru al Regatului Maroc

RABAT
Cu prilejul desemnării dumneavoastră ca prim-ministru al Regatului 

Maroc, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit calde felicitări și sincere 
urări de succes.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și strînsă conlucrare 
dintre țările noastre vor continua să se dezvolte și in viitor, in interesul 
popoarelor român și marocan, al cauze) păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelență,
Am primit cu plăcere mesajul de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 

adresați cu ocazia numirii mele în calitate de prim-ministru al guvernului 
algerian.

Mulțumindu-vă călduros, îmi este plăcut să exprim, la rîndul meu, cele 
mai bune urări de sănătate, fericire și succes Excelenței Voastre. Sînt_ con
vins că prietenia și cooperarea algeriano-română, cărora noi le sîntem 
deopotrivă de atașați, nu vor înceta să se dezvolte, în interesul celor două 
popoare ale noastre, al păcii și dreptății în lume.

Vă rog să primiți, domnule prim-ministru, asigurarea înaltei și cordialei 
mele considerații,

MOHAMED BENAHMED ABDELGHANI

Vizita delegației economice japoneze
Delegația economică japoneză, con

dusă de Shigeo Nagano, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie a 
Japoniei, a fost primită, sîmbătă. de 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și a avut con
vorbiri cu membri ai Camerei de co
merț și industrie, cu reprezentanți ai 
unor ministere economice și între
prinderi românești de comerț ex
terior.

Cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind posibilitățile promovă
rii de noi inițiative și măsuri în ve

derea dezvoltării cooperării comer
ciale și industriale între firmele și 
organizațiile economice din cele două 
țări.

Au participat Marin Trăistaru. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Ion Constantinescu. pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie, precum și Junji Yamada, am
basadorul Japoniei la București, mem
bri al ambasadei.

în cursul aceleiași zile, delegația 
japoneză a vizitat întreprinderea de 
mașini grele București. (Agerpres).

Plecarea delegației economice portugheze
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația economică portugheză, 
condusă de Francisco Correia Guedes, 
secretar de stat pentru comerț ex
terior în Ministerul Comerțului și 
Turismului al Portugaliei, care a 
participat la lucrările celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte economice 
guvernamentale româno-portugheze.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Constan
tin Niță. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Marin Iliescu, ambasadorul țării noas
tre la Lisabona, de alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A GRECIEI^

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN TSATSOS

Președintele Republicii Elene
Aniversarea Zilei naționale a Greciei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa, din partea poporului român și a mea personal, calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru 
poporul grec prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie șl conlucrare 
româno-elene se vor amplifica și intensifica în viitor în folosul popoarelor 
noastre, spre binele păcii, înțelegerii și colaborării în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN CARAMANLIS

Prim-ministru al Republicii Elene
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Elene, vă transmit călduroase 

felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare și progres 
pentru poporul grec prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

„Flacăra revoluției grecești a 
Șișnit de la Iași, de la Drăgășani, 
ducind In cele din urmă la inde
pendența noastră națională", Sînt 
cuvinte rostite zilele trecute. în ca
pitala țării noastre, de către primul 
ministru elen. Constantin Caraman- 
lis, evocînd primele acțiuni ale 
Eteriei, care au dus Ia declanșarea 
în Grecia, la 25 martie 1821. a insu
recției revoluționare pentru scutu
rarea îugului otoman. în acele zile 
de martie, patriotii greci s-au ri
dicat asemenea unui singur om. pe 
întreg cuprinsul tării, pentru redo- 
bîndirea ființei naționale.

De-a lungul întregii istorii mo
derne a tării, sărbătorirea Zilei 
naționale și-a păstrat aceeași bi
valentă semnificație. Manifestările 
de masă, desfășurate cu acest pri
lej la orașe și la sate, îngemănea
ză omagiul adus eroilor cu reafir
marea idealurilor — mereu actuale 
— ale libertății și independenței, 
făcîndu-le să iradieze din nou, pe 
solul de unde a pornit mesajul 
Eladei eterne.

Acest mesaj a rămas mereu 
proaspăt și mobilizator ținînd nes
tinse sentimentele de profund pa
triotism, de deosebită prețuire a 
democrației si libertății, dragostei 
de pace. Grecii nu exagerează cînd 
afirmă că de pe urma „cărăușiei" pe 
mări tara lor a beneficiat incom
parabil mai mult decît dacă 
importanta sa flotă ar fi fost 
folosită în scopuri militare, de cu
cerire. Credincioși acestei străvechi 
tradiții, ei continuă să acorde si azi 
prioritate creșterii și modernizării 
flotei comerciale, care însumează 
aproape 4 000 de nave, în aceeași 
ordine de preocupări, se depun efor
turi pentru diminuarea influentelor 
negative generate de criza econo
miei occidentale, atenția principală 
concentrîndu-se asupra dezvoltării 
propriei industrii. Dropriej economii 
oe temelii sănătoase. în căutarea de 
resurse energetice, care să susțină 
efortul de modernizare a economiei, 
a fost elaborat un program, prin 
a cărui materializare tara lui De- 
mocrit, cel ce a intuit, primul, al
cătuirea atomică a lumii materiale, 
iși va satisface cea mai mare parte 
a nevoilor de electricitate pe baza 
folosirii reactoarelor nucleare. O 
primă centrală atomoelectrică ur

mează să fie construită în viitorul 
apropiat.

Ori de cîte ori te afli pe pămîn- 
tul Greciei. încerci sentimentul 
tulburător al reîntîlnirii nu numai 
cu unul din marile leagăne ale ci
vilizației umane, dar si cu prieteni 
apropiati cu care românii au stră
bătut vicisitudinile istoriei, aflîn- 
du-se nu o dată alături în urcușul 
sore aceleași idealuri.

Azi. aceste luminoase tradiții sînt 
îmbogățite de strînse legături de 
colaborare Intre popoarele român 
și grec. Sînt relații ce îmbrățișează 
sfere tot mai largi și cunosc o con
tinuă aprofundare. O puternică dez
voltare au cunoscut in ultimii ani 
schimburile economice. Paralel, s-a 
extins cooperarea în producție. In 
ramuri importante ale economiilor 
noastre naționale. S-a intensificat, 
de asemenea, conlucrarea pe tărî- 
mul științei și tehnologiei. învăță- 
mîntului și culturii.

Exprimînd satisfacția celor două 
țări față de această fericită evoluție 
a raporturilor reciproce, recentele 
convorbiri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și premierul Constantin 
Caramanlis au deschis, prin hotă- 
rîrile adoptate și înțelegerile con
venite, noi și largi perspective co
laborării româno-elene, atît pe plan 
economic, tehnico-ștlințific și cul
tural, clț și in sfera activității in
ternaționale.

Este firesc ca cele două țări, si
tuate în aceeași zonă geografică, să 
conlucreze strîns. In consens cu 
voința popoarelor noastre, ca și a 
tuturor popoarelor din Balcani, de a 
trăi în bună vecinătate și colabo
rare. Recentul dialog româno-elen 
a pus cu putere în evidentă hotă- 
rîrea ambelor țări de a acționa cu 
și mai multă fermitate pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă de pace si prietenie, o zonă a 
destinderii, stabilității si Increderu. 
de natură să asigure popoarelor, din 
regiune condiții optime dezvoltării 
lor de sine stătătoare, pe calea pro
gresului economic și social. ceea 
ce ar constitui, totodată, o contri
buție efectivă la înfăptuirea obiec
tivelor securității pe ansamblul 
continentului european, ele cauzei 
păcii în întreaga lume,

Al. CAMPEANU

In slujba omului — bacterii domesticite
Săptăminalul francez „Nouvel Observateur" publică o interesantă 

convorbire cu specialistul in biologie Joel de Rosnay, în legătură, cu 
cercetările in domeniul „domesticirii" unor bacterii, pentru a ti puse in 
slujba omului. S-au repurtat, în aces sens, un șir de succese pe linia 
„recombinării" patrimoniului genetic al unor bacterii, care au dobin- 
dit capacitatea de a produce insulină. Proiectele de viitor prevăd o 
adevărata revoluție în medicină, agricultură, industrie, ca urmare a 
„recombinărilor genetice" ale celor mai diferite bacterii, lată ce declară, 
în această privință, specialistul amintit :

În cîteva rînduri
• Peste 4 000 de spectatori au ur

mărit aseară în Palatul sporturilor 
din Rostock meciul tur dintre echi
pele Empor Rostock și Dinamo Bu
curești, din cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin. Victoria a reve
nit cu scorul de 19—14 (9—5) hand- 
baliștilor de la Rostock. Returul în- 
tîlnirii va avea loc la 1 aprilie la 
București.

• în Sala sporturilor din Deva a avut 
loc. sîmbătă după-amiază. un amplu 
spectacol cultural-sportiv sub gene
ricul „Sport și muncă", organizat în 
cinstea fruntașilor in producție din 
întreprinderile și unitățile economice 
ale județului Hunedoara.

Programul a cuprins dansuri spor
tive și gimnastică, la diferite aparate, 
susținute de lotul national de ju
nioare și elevi de la Școala generală 
sportivă nr. 7 din localitate. Lotul 
olimpic de gimnastică feminină al 
României, compus din Nadia Coma
neci, Emilia Eberle, Marinela Neacșu. 
Marinela Vlădărău, Cristina Itu, Du- 
mitrita Turner,' Melita Rihn, Anca 
Chiș și Rodica Dunca. a oferit .publi
cului un bogat program de gimnasti
că sportivă, dansuri ritmice și o 
suită de dansuri populare românești.

Orașul și
(Urmare din pag. I)
Toate împreună con
cură la primenirea ae
rului pe care il respi
răm in fiece clipă.

A lăsa însă totul nu
mai pe seama edililor 
mi se pare insuficient. 
Noi, bunăoară, unde 
ne sădim arborele vie
ții la care face aluzie 
adagiul de la începutul 
acestor rinduri 1 Un 
nuc, un tei, un cas
tan... Sau măcar un 
modest șl îndurător 
salcim !... In fața blo
cului de beton in care 
locuim sau pe aleea 
din preajmă e imposi
bil să nu găsim o pal
mă de păminț de cit 
are nevoie un lăstar 
pentru a-și infige ră
dăcinile !

Intr-un oraș insă, 
nu e vorba numai de 
plantarea pomilor — e 
vorba și de ocrotirea 
lor! M-a îndurerat

arborii lui
um- doar crengile „ofensa

toare" din dreptul fe
restrei unde iși avea 
simandicosul birou, ci 
să fie ucisă toată gli
cina !

In Bucureștiul nostru 
există cițiva copaci 
vestiți, pe care Direc
ția monumentelor na
turii a avut grijă să 
pună tăblițe cu inscrip
ția : „Arbore ocrotit". 
Intr-un oraș, însă, da
torită efectului benefic 
pe care il produc, ori
care arbust, oricare 
pom sau copac trebuie 
să fie, considerat un 
„arbore ocrotit" ; pen
tru că și ei ne ocrotesc 
pe noi !

E vremea plantării 
pomilor... Să nu pier
dem prilejul de a sădi 
arborii noștri ! Ei sint 
plămânii prin care res
piră orașul, iar orașul, 
neuitind nici o secun
dă, sîntem noi 1

profund și m-a 
plut de indignare 
și odată cu mine, știu, 
au nutrit aceleași sen
timente toți care au 
văzut dezastrul res
pectiv — cînd un șofer 
inconștient, transpor- 
tind un, mare utilaj, a 
dezrădăcinat și a schi
lodit arborii de pe o 
întreagă arteră a Ca
pitalei. Copaci la care 
natura a lucrat ani și 
ani de zile pentru a-i 
împlini au devenit una 
cu pămintul in numai 
cîteva minute !

Mai cunosc pe cine
va care a dat ordin să 
se taie o glicină uria
șă ■— adevărat monu
ment al naturii — pen
tru că, vezi doamne, 
umbrea cu florile în
miresmate și cu ramu
rile ei geamul „dom
niei" sale. El insă n-a 
dispus să se reteze

„Fizica și-a pus puternic amprenta 
asupra secolului XX prin impactul pe 
care l-a avut aplicarea cuceririlor sale 
în domeniile transporturilor, comu
nicațiilor, electronicii, informaticii, 
energeticii. După toate probabilitățile, 
secolul XXI va fi. la rîndul lui. pu
ternic marcat de influența biologiei. 
Omenirea va trăi — a tnceput incă 
de pe acum să trăiască — o veritabi
lă revoluție în medicină, farmaceuti
că și industrie, grație „domesticirii" 
microbilor, așa cum. în trecut, au fost 
domesticite animalele și plantele pen
tru obținerea de alimente și de ener
gie, în acest scop urmează a fi folo
site tehnicile noi de „reprogramare" 
a microbilor, așa cum sînt programa
te sau reprogramate. de pildă, ordi
natoarele. De fapt, progresele uriașe 
obținute în ultimii ani în domeniul 
biologiei se bazează tocmai pe mai 
buna înțelegere a proceselor de „pro
gramare" și „comunicare" la nivelul 
celulelor și al moleculelor care con
stituie celulele. Este vorba, de falit, 
de o adevărată revoluție în 
informației biologice. Prin 
tarea semnalelor schimbate 
lule se poate înțelege mai 
canismul „specializării" celulelor 
interiorul embrionului sau, dimpotri
vă, mecanismul divizării lor anarhice 
in interiorul tumorilor.

Printre sarcinile cele mai urgenta 
ale „ingineriei genetice" se numără 
cele referitoare la ameliorarea agri
culturii. De pe acum se vorbește de 
o’agricultură fără Îngrășăminte. în- 
tr-adevăr. agricultura intensivă du-o 
lipsă de azot. în ciuda milioanelor de 
miliarde de tone de azot conținute în

atmosferă, omul este nevoit să îm
prăștie pe ogoare mari cantități de 
îngrășăminte azotoase sintetice, pen-

sintetiza In mici cantități insulina 
umană. Aceasta reprezintă un mare 
succes. Milioane de diabetici vor pu
tea. de acum înainte, spera să fie tra
tați corect cu ajutorul unui produs 
identic cu cel fabricat de organismul 
uman. în loc de a trebui să se mul
țumească cu insulina de origine ani
mală. costisitoare și care, adesea, ri
dică probleme de intoleranță. în Sta
tele Unite, se pun la punct. In mo
mentul de fată, metode de fabricare 
la scară industrială a insulinei cu

• Va fi secolul XXI secolul unei revoluții biologice ? • Bacterii 
„programate" să fabrice insulina • în organismul persoanelor 
suferinde — microuzine de medicamente • „Aprienergia" și 

„celulochimia" — domenii de mare viitor

domeniul 
intercen- 
între ce- 
bina ma

in

tru a căror fabricare se cheltuiesc 
cantități uriașe de energie. Plantele, 
se știe, nu pot asimila azotul din 
aer, cu excepția leguminoaselor, 
cum ar fi fasolea, care posedă in 
rădăcinile lor microorganisme spe
cializate în acest scop. Or. se poate 
lua în considerare „grefarea" pe alte 
plante, cum ar fi griul, orezul, carto
fii. a acestei facultăți de fixare a azo
tului. Acest lucru ar putea fi realizat 
conferindu-se plantelor respective ca
pacitatea de a se asocia cu bacterii 
„producătoare de azot". în fapt, a- 
ceasta se reduce la o problemă de 
transfer genetic sau de recombinare 
genetică. în prezent. într-un șir de 
țări — în S.U.A.. Uniunea Sovietică, 
Australia. Marea Britanle, Franța — 
se desfășoară cercetări intense în 
acest domeniu.

Domesticirea bacteriilor este meni
tă să albă repercusiuni vaste și in 
domeniile medicinii și farmaceuticii, 
Anul trecut, de pildă, o echipă de 
savanți americani a reușit, printr-un 
proces de reprogramare genetică, să 
ereeze o nouă bacterie, capabilă de a

ajutorul bacteriilor. Sa speră că tn 
următorii trei ani va putea fi des
făcută pe piață insulina produsă in 
noul mod. De fapt, aceasta deschide 
perspective nebănuite farmaceuticii. 
Pe viitor, farmaceutica nu-și va mai 
propune în primul rînd să descopere 
medicamente noi. substanțe miracu
loase „la modă", cl să fabrice, prin 
procedee „naturale", medicamente 
„naturale", similare unor produse ale 
organismului uman. De pe acum se 
vorbește In acest sens de o așa-numl- 
tă „farmacopee dulce".

Un alt exemplu de asemenea „me
dicamente de tip nou" îl constituie 
interferonul, un agent antiviral, 
eficace împotriva a diferite tipuri de 
viruși. Interferonul este secretat pe 
cale naturală de orice celulă invada
tă de viruși și constituie una din pri
mele reacții la agresiunea virală. 
Farmacopeea mondială nu dispune, 
deocamdată, de nici un medicament 
artificial care să posede aceeași cali
tate. Echipe de savant! din mai multe 
țări lucrează insă în prezent la posi
bilitatea obținerii interferonulut cu

ajutorul unor culturi de celule. Și în 
acest domeniu se speră că producția 
pe scară industrială ar putea demara 
în următorii cîțiva ani. Este de crezut 
că, Înainte de sflrșîtul secolului. In

ia

• INSTITUTUL JUCĂ
RIILOR. în orașul Zagorsk, din 
apropierea Moscovei. funcțio
nează un institut consacrat cer
cetărilor științifice în domeniul 
jucăriilor. Pi'oblema principală 
de care se ocupă este adaptarea 
jucăriilor la cerințele dezvoltă
rii armonioase, multilaterale, a 
copiilor. La institut lucrează ar
tiști. pedagogi, critici de artă, 
ingineri, chimist!. contribuind 
fiecare, prin prisma specialității 
sale, la crearea de jucării care 
să răspundă acestei cerințe.

• LACURI DE... PE
TROL. Are 500 m lungime, 15 
m adincime si se află situat

chiar la intrarea în portul sue
dez Gotteborg. Lacul despre câre 
este vorba a fost creat într-un 
strat gros de granit cu ajutorul 
exploziilor. Apoi în peștera artifi
cială subterană au fost pompate 
250 000 tone de petrol. Suedia 
și-a construit numeroase depo
zite de acest fel pentru a-și a- 
sigura o rezervă de carburant în 
cazul unor eventuale greutăți 
de aprovizionare. Si R.F.G. a a- 
cumulat. în decursul ultimilor 
12 ani, circa 10 milioane tone de 
petrol, rezervă care poate aco
peri nevoile de consum ale a- 
cestei țări timp de 25 de zile. 
Cele 33 depozite subterane sînt 
amenajate în zăcăminte de sare. 
Atît amenajarea peșterilor de 
sate, ciț și umplerea lor se fac

prin comandă de la distantă, 
aparatele determinînd dimensiu
nile depozitelor, iar tele- 
camerele observînd nivelul la 
care ajunge petrolul.

• LUMINARE INSEC
TICIDĂ. în Franța a fost 
elaborată o nouă metodă de 
aplicare a insecticidelor. Ele sînt 
plasate într-un cartuș încorpo
rat în ceara unei luminări, de-a 
lungul fitilului. Pe măsură ce 
se topește stearina. insecticidul 
se răspîndește în aer. prin 
sublimare.

• AUR DIN CĂRĂ
MIZI. Așa eum se știe, cară-

DE PRETUTINDENI
mida refractară ce căptușește 
partea interioară a cuptoarelor 
pentru topirea cuprului se de
gradează ușor și trebuie înlocui
tă în fiecare an. Analizînd frag
mente din căptușeala vechilor 
furnale aruncate lingă combina
tele de cupru, doi ingineri bul
gari au descoperit că aceste re
ziduuri conțin importante me
tale prețioase. Astfel, într-o mie 
tone de asemenea reziduuri au 
fost descoperite circa 50 tone 
cupru. 91 kg argint, 4 kg aur. 
Specialiștii bulgari au propus un 
sistem de extragere a acestor 
metale. Cu ajutorul Rotației,

metalele se pot recupera în Pro
porție de 90—93 ia sută. Noua 
metodă a fost introdusă în pro
ducție la combinatul „Gheorghl 
Dimitrov" din Elisein. Materia 
rămasă după extragerea meta
lelor poate fi de asemenea Uti
lizată drept colorant la fabri
carea sticlei, căreia 11 conferă o 
culoare verde.

• ALIMENTAȚIA Șl E- 
VOLUȚIA AGRICULTU
RII. Institutul de cercetări pen
tru agricultură si alimentație 
din Praga are tn prezent ca una 
din temele de studiu orientarea 
cercetărilor agricole în funcție 
de parametrii consumului. In
vestigațiile întreprinse au con

dus la concluzia că alimentația 
va evolua spre consumarea unor 
alimente cu o mare valoare bio
logică, dar cu o mai redusă va
loare energetică. Se prevede, 
astfel, o reducere a consumului 
de produse cerealiere. în schimb 
creșterea consumului de zarza
vaturi si fructe. Aceste modifi
cări reclamă, după opinia cer
cetătorilor respectivi, luarea din 
timp a unor măsuri pe linia 
creșterii considerabile a pro
ducției vegetale sl animale, pe 
unitatea de suprafață agricolă, 
cu atît mai mult cu cit Cehoslo
vacia dispune de 0,47 hectare de 
teren arabil pe cap de locuitor 
(față de 0,59 ha în Danemarca, 
0.63' in Franța. 2.09 în S.U.A., 
ș.a.m.d,). Acest obiectiv, conchid 
specialiștii, se va putea atinge

numai prlntr-o utilizare îudi- 
cioasă a cvasitotalitătii cuceri
rilor științifice.

• RECICLAREA AN
VELOPELOR. Cauciucurile 
uzate de automobile dau multă 
bătaie de cap specialiștilor : 
greu degradabile, ele devin un 
important factor de poluare a 
mediului acolo unde sînt arun
cate. Chimiștii vest-germani au 
descoperit însă soluția revalori
ficării lor, precum și a tuturor 
obiectelor din materiale sinteti
ce similare. Prin procesul piro- 
lizei, pus la punct de oamenii de 
știință din R.F.G.. se obțin din 
nou materiile .prime inițiale — 
petrol, gaz, cocs. în curînd pro
cedeul va putea fi aplicat la 
scară industrială.

terferonul se va găsi de vînzare 
orice farmacie.

Cercetări recente par a arăta 
acest medicament natural posedă, 
lîngă calitățile sale antivirale. și pro
prietăți imunostimulatorii și antican- 
ceroase. Se crede că, cel puțin în a- 
numite tipuri de cancer, interferonul 
ar putea 
eficace.

Microbii 
voiuționa, ________ __
vaccinurilor. Prin recombinarea 
netică se va putea ajunge la sinteti
zarea agenților care produc reacția 
imunitară. nemaifiind deci necesar ea 
organismul să fie infectat cu o canti
tate mică de microbi (cu eficacitate 
diminuată) purtători ai acestor agenti.

Biologii merg însă și mai departe 
și iau în considerare o posibilitate ce 
pare a tine direct de domeniul știin- 
țifico-fantasțic. Unii dintre ei sînt de 
părere că este posibil să se vindece 
maladiile datorită carenței unor en- 
zime — boli cum ar fî hemofilia sau 
diverse forme de înapoiere mintală
— nrin introducerea în organism a 
unor bacterii nepatogene, special pro
gramate pentru a secreta enzima lip
să, în acest fel, bolnavul va purta în 
însuși organismul lui o niinluzină 
chimică, ce va fabrica In mod con
stant medicamentul de care are ne
voie !

Microbii, mal mult sau mai puțin 
„revizuiți" și „corijați", sint chemați 
să joace un rol deosebit și în ener
getică șl Industrie. Se știe că im
portante cantități de energie solară 
sînt stocate In lumea vegetală. Pa 
viitor, datorită procesului de biocon- 
versiune, se vor putea cultiva planta 
cu scopul unic de a extrage din ele 
energie. Americanii au șl creat un 
termen nou — „energy-farming" — 
In acest sens, termen care ar putea 
fi tradus prin agrienergie. Agriener- 
gig va putea furniza, pornind de !a 
plante sau alge supuse unui proces de 
fermentare, biocombustibili din cel 
mai prețloșl : alcoo], metanol, metan.

Și, In fine, un ultim domeniu da 
mare viitor : reprogramarea de en- 
zime capabile să transforme celulo
za tn zahăr și alcool. Celuloza, se 
știe, poate fl găsită pretutindeni : in 
reziduurile menajere, tn hîrtie, în ru
megușul de lemn, în paie, tn restu
rile textile și altele. Plecînd de Ia a- 
ceastă materie primă, se 
cepe o nouă chimie care 
aoroape tot ce se obține 
din petrol. Această nouă 
putea primi numele de 
mie", |p opoziție cu petrochimia ac
tuală.

Se poate imagina lesne ce perspec
tive se deschid și în acest domeniu, 
ca în general în toate domeniile a- 
mintite. Iată numai cîteva argumente 
care pledează în sprijinul afirmației 
că secolul viitor va fi. fără îndoială, 
secolul unei mari revoluții biologice"
— încheie specialistul francez.

reprezenta un
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pe calea rodnică a colaborării 
multilaterale, prietenești

Nouă și concludentă confirmare a 
rodniciei contactelor la cel mai înalt 
nivel, vizita oficială întreprinsă în 
țara noastră, la invitația președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. de președintele Re
publicii Portugheze, general Antonio 
Ramalho Eanes. împreună cu soția, 
Maria Manuela Ramalho Eanes. se 
înscrie, fără îndoială, prin rezultatele 
sale substanțiale, ca un moment re
marcabil în evoluția raporturilor ro- 
mâno-portugheze. cărora le-a deschis 
noi și ample orizonturi.

Primirea călduroasă făcută înaltilor 
oaspeți portughezi, atmosfera de cor
dialitate. stimă și respect reciproc ce 
a caracterizat convorbirile dintre cei 
doi președinți au dat expresie eloc
ventă sentimentelor ce le nutresc 
unul fată de altul două popoare, care, 
deși situate la mari distanțe pe con
tinentul european, se simt apropiate 
prin multe afinități de origine, de 
limbă și cultură, dar și prin aspi
rații si preocupări actuale.

Vizita întreprin
să în tara noastră 
de președintele 
Eanes reprezintă 
o continuare ne
mijlocită a dialo
gului la nivel 
înalt initiat după 
victoria revoluției 
din aprilie 1974, 
din Portugalia. Acordurile Și în
țelegerile stabilite cu prilejul con
vorbirilor între președinții celor două 
țări, la București și Lisabona, au 
creat un cadru optim dezvoltării 
pe multiple planuri a relațiilor 
dintre România și Portugalia. S-au 
realizat, astfel, progrese însemna
te în dezvoltarea conlucrării pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific. cultural si în alte domenii de 
activitate. în spiritul și pe baza Tra
tatului de prietenie și colaborare ro- 
mâno-portughez. semnat în 1975. ale 
cărui principii și-au dovedit pe de
plin însemnătatea.

Consemnînd cu satisfacție rezulta
tele pozitive obținute pînă în prezent 
pe terenul colaborării bilaterale, ac
tualele convorbiri între șefii de stat 
ai României și Portugaliei au pus în 
evidentă — asa cum se subliniază si 
în Comunicatul comun — că progre
sele economice ale celor două țări 
oferă premise favorabile pentru ex
tinderea și diversificarea în conti
nuare a colaborării dintre ele. pe te
meiul egalității în drepturi si respec
tului mutual. Se confirmă astfel o 
dată în plus adevărul că deosebirile 
de sistem social, apartenența la alian
țe diferite nu pot constitui o piedică 
in calea dezvoltării unei rodnice co
laborări între state, atunci cînd se 
manifestă voința politică necesară, 
cînd se tine seama de cerințele apro
fundării destinderii și consolidării 
păcii. In acest sens, relevind cursul 
mereu ascendent al conlucrării româ- 
no-portugheze. toyarăsul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta în toastul rostit 
la dineul oficial oferit în cinstea oas
petelui : ..Acordăm o importantă deo
sebită vizitei dumneavoastră în 
România. Deși țările noastre fac 
parte din două blocuri militare deo
sebite, deși au orînduiri sociale dife
rite, ele au realizat și realizează o 
colaborare pe principiile egalității si 
respectului reciproc, dcmonstrînd că 
există posibilități reale ca popoarele

să conlucreze larg, în interesul lor 
reciproc, al cauzei destinderii și păcii".

Se poate aprecia cu deplin temei, 
că actuala vizită, convorbirile pe care 
le-a prilejuit au adus o contribuție 
determinantă la ridicarea pe un plan 
superior a relațiilor reciproce, des- 
chizîndu-le perspective din cele mai 
promițătoare. înțelegerile convenite 
prevăd intensificarea cooperării eco
nomice. tehnice si științifice. în ve
derea asigurării unei cît mai eficien
te utilizări a posibilităților econo
miilor celor două țări, inclusiv prin 
crearea de societăți mixte și alte for
me de cooperare reciproc avantajoa
să. Rafinarea petrolului șl petrochi
mia, construcțiile de mașini, side
rurgia. construcțiile navale, precum 
si agricultura si zootehnia sînt sec
toarele unde acțiunilor de cooperare 
Ii se vor acorda o atenție deosebită. 
După cum o altă direcție a preocu
părilor va fi aceea de a se acționa 
pentru realizarea unei cooperări pe 
terte piețe, sferă de acțiune în care

După încheierea vizitei în țara noastră 
a președintelui Republicii Portugheze

ambele țări dispun de reale posibili
tăți. Ca o concretizare a acestor înțe
legeri. în timpul vizitei au fost sem
nate Acordul de credit si Acordul pri
vind transporturile rutiere interna
ționale de pasageri si de mărfuri, 
urmînd ca alte acorduri să fie perfec
tate în cursul unor negocieri viitoare. 
Totodată, va cunoaște o nouă extin
dere colaborarea în domeniile cultu
rii, artei, științei și învătămîntului, 
turismului — toate acestea contribu
ind la o mai bună cunoaștere re
ciprocă a valorilor materiale și spi
rituale. la promovarea prieteniei din
tre cele două popoare.

Schimbul de vederi asupra proble
maticii internaționale a reliefat exis
tența unei largi identități și similitu
dini a pozițiilor celor două țări în 
problemele contemporane, ceea ce 
este de natură să stimuleze dezvol
tarea conlucrării lor pe arena mon
dială. Dînd o înaltă apreciere politicii 
externe românești, activității neobosi
te a președintelui României în sfera 
relațiilor internaționale, președintele 
ANTONIO RAMALHO EANES decla
ra : „Doresc, domnule președinte, să 
vă salut pentru contribuția teoretică 
si practică pe care politica externă 
românească o oferă Europei si lumii 
în direcția păcii si securității, politică 
deschisă către înțelegere și cooperare 
cu toate națiunile, interesată direct 
în rezolvarea pașnică, pe calea trata
tivelor, a tuturor conflictelor, orien
tată de principiul sigur și realist al 
independentei naționale".

Pornind de la interesele de pace 
și colaborare ale popoarelor lor. 
România și Portugalia, care acordă o 
deosebită însemnătate realizării ujiei 
securități trainice Pe continent, și 
care au conlucrat strins pentru pre
gătirea Conferinței general-europene, 
apreciază deopotrivă că în momentul 
de față este de cea mai mare im
portanță să se depună eforturi pen
tru aplicarea consecventă în viată 
a prevederilor Actului final de ia 
Helsinki. în acest sens, în timpul

convorbirilor s-a evidențiat necesita
tea unei temeinice pregătiri a viitoa
rei reuniuni de la Madrid, din 1980, 
de la care popoarele așteaptă să dea 
un nou impuls procesului destinderii, 
securității și cooperării pe continentul 
nostru, ca procesul în sine să devină 
ireversibil.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți au pus în evidență preocupa
rea României și Portugaliei determi
nate de stările de încordare și con
flict existente în diferite zone ale 
lumii, afirmîndu-se imperativul de a 
se renunța la politica de forță și de 
amenințare cu forța în relațiile din
tre state, al rezolvării oricăror pro
bleme exclusiv prin mijloace pașnice, 
la masa tratativelor. în acest spirit a 
fost analizată și situația din Orientul 
Mijlociu, subliniindu-se necesitatea 
unei soluții globale a problemelor re
giunii. Este evident că o pace ius- 
tă trebuie să se bazeze pe retra
gerea Israelului din toate teri
toriile ocupate în 1967, pe recunoaș

terea drepturilor 
legitime naționa
le ale poporului 
palestinian, inclu
siv dreptul de 
a-si constitui un 
stat de sine stă
tător. pe respec
tarea suveranită
ții, integrității te

ritoriale și independenței tuturor 
statelor din regiune.

Dialogul la nivel înalt a dat, tot
odată, expresie îngrijorării celor două 
popoare fată de continuarea cursei 
înarmărilor, ambele țări împărtășind 
părerea că esențialul este să se trea
că la măsuri practice și eficiente în 
vederea înfăptuirii dezarmării sub 
un control international adecvat, să 
fie încheiate înțelegeri vizînd oprirea 
competiției înarmărilor si a perfec
ționării armelor conventionale si 
nucleare, reducerea arsenalelor si 
efectivelor militare, ca si a cheltuieli
lor pentru înarmare.

Pronunțîndu-se pentru lichidarea 
subdezvoltării si instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, care să 
permită progresul mai rapid al țărilor 
rămase în urmă, actionînd pentru 
creșterea rolului O.N.U.. România și 
Portugalia au subliniat si cu acest 
prilej cerința imperioasă a democra
tizării vieții internaționale, a partici
pării active a tuturor statelor. îndeo
sebi a tarilor mici si mijlocii, a țări
lor în curs de dezvoltare si neali
niate. la solutionarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane. în 
consens cu principiul egalității în 
drepturi si cu năzuințele tuturor po
poarelor.

Prin întreaga lor desfășurare, prin 
concluziile politice reliefate, prin 
bilanțul lor pozitiv, convorbirile la 
nivel înalt de la București înscriu o 
nouă pagină în cronica relațiilor ro- 
mâno-portugheze și deschid noi ori
zonturi colaborării popoarelor noas
tre. Salutînd cu căldură și satisfacție 
rezultatele fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno-portughez, 
opinia publică din țara noastră își 
exprimă convingerea că relațiile de 
conlucrare prietenească dintre Româ
nia si Portugalia vor cunoaște o dez
voltare si mai puternică. în interesul 
reciproc, al păcii si înțelegerii în 
Europa si în lume.

V. OROS

Convorbiri ungaro-portugheze
BUDAPESTA 24 (Agerpres). — La 

Budapesta au avut loc simbătă con
vorbiri între președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare. Pal Lo- 
sonczi, și președintele Republicii 
Portugheze, generalul Ramalho Eanes, 
aflat în vizită oficială în Ungaria. Au 
fost examinate, cu acest prilej, evo
luția relațiilor bilaterale, rezultatele 
obținute in colaborarea economică și

posibilitățile de adincire a conlucră
rii în acest domeniu. S-a procedat, 
de asemenea, la un schimb de opinii 
în probleme internaționale de interes 
reciproc.

în aceeași zi. miniștrii de externe 
ai celor două țări au semnat Trata
tul consular dintre R.P. Ungară și 
Republica Portugheză.

CIAD • Măsuri în vederea înfăptuirii 
acordurilor de reconciliere națională

N’DJAMENA 24 (Agerpres). — 
După cum informează din N’Djame
na agenția France Presse. în Ciad a 
fost creat Consiliul de Stat provizo
riu al republicii. Președinte al Consi
liului a fost învestit Goukouni 
Oueddei. Generalul Felix Malloum și 
Hissen Habre. care dețineau funcțiile 
de președinte al republicii si. respec
tiv. prim-ministru. si-au prezentat 
demisia. în conformitate cu acordu

rile de reconciliere națională semna
te. la 14 martie, in localitatea nige
riana Kano. Consiliul de Stat provi
zoriu va gira problemele curente pină 
la formarea unui guvern de uniune 
națională de tranziție — precizează 
agenția citată. Viitorul guvern va fi 
format după o nouă reuniune preco
nizată să. se desfășoare tot la Kano, 
începînd de la 1 aprilie.

Spre restabilirea liniștii la frontiera 
dintre cele doua state yemenite

Decizia Curții Supreme 
a Pakistanului privind 

recursul fostului premier Bhutto
ISLAMABAD 24 (Agerpres). — 

Curtea Supremă pakistaneză a res
pins. sîmbătă. petiția avocatilor 
apărării fostului premier. Zulfikar 
Aii Bhutto. Considerînd că nu poate 
accepta ..cererea de revizuire" a 
propriei decizii, prin care a fost res
pins recursul fostului premier împo
triva sentinței de condamnare a sa 
la moarte, pronunțată anul trecut de 
un tribunal din Lahore. Curtea Su
premă a recomandat ca președintele 
tării, Mohammad Zia-Ul-Haq, să ia 
în considerație argumentele apărării 
în exercitarea dreptului său de a 
acorda grațierea — relatează agenția 
France Presse.

După respingerea si a acestui ultim 
demers legal al avocatilor apărării de 
către Curtea Supremă, potrivit le
gislației în vigoare se acordă un 
interval de o săptămînă pînă la exe
cutarea sentinței, timp în care poate 
fi formulată o cerere de grațiere 
către șeful statului pakistanez, fie 
din partea lui Bhutto, fie a familiei 
sale.

SANAA 24 (Agerpres). — Șeful 
Statului Major al forțelor armate ale 
R.A. Yemen, It. col. Aii Saleh Al 
Chiba, a efectuat o vizită la Aden 
unde a avut convorbiri cu oficialități 
din R.D.P. Yemen. Au fost examinate

în acest cadru probleme legate de 
aplicarea acordului intervenit între 
R.A. Yemen și R.D.P. Yemen după 
retragerea completă a forțelor armate 
ale celor două state în limitele fron
tierelor naționale.

în regiunile de frontieră dintre cele două state yemenite, situația revine 
la normal. în fotografie: în aceste zile, pe o stradă din Tai'zz, R. A. Yemen

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE 

CONDAMNARE FERMĂ A ACȚIUNILOR AGRESIVE ALE 
RASIȘTILOR SUD-AFRICANI ÎMPOTRIVA STATELOR VECINE

Intervenția reprezentantului permanent al României 
la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— La Națiunile Unite au continuat 
dezbaterile Consiliului de Securitate 
asupra plîngerii Republicii Populare 
Angola împotriva Africii de Sud, în 
legătură cu raidurile și bombarda
mentele forțelor militare sud-africa- 
ne împotriva teritoriului angolez. 
La aceste dezbateri participă, după 
cum se știe, reprezentanții a nu
meroase state și ai mișcărilor de 
eliberare națională din Africa aus
trală.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, re
prezentantul permanent al României 
la Națiunile Unite, ambasadorul Teo
dor Marinescu, a subliniat că parti
ciparea largă la dezbateri relevă că 
politica și practicile regimurilor ra
siste de la Pretoria și Salisbury, ata
curile lor repetate împotriva Ango- 
lei, a altor țări africane indepen
dente vecine, sfidarea cu atîta inso
lență a legalității internaționale, a 
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U., 
sînt stigmatizate cu vigoare de întrea
ga -comunitate internațională. Repe
tatele atacuri armate, soldate cu nu
meroase victime omenești și mari 
distrugeri materiale, dovedesc că a- 
ceste regimuri reprezintă o serioasă 
amenințare la adresa păcii în Africa 
și în întreaga lume.

Ambasadorul român a subliniat că 
raidurile aeriene și bombardamen
tele împotriva teritoriului tînărului 
stat angolez, care își consacră efor
turile reconstrucției pașnice a țării, 
nu își pot găsi nici o justificare. Ele 
fac parte dintr-Un șir întreg de ac
țiuni agresive sistematice și preme
ditate, al căror scop este înăbușirea 
luptei de eliberare națională a po
poarelor namibian și Zimbabwe, 
menținerea rînduielilor colonialiste 
și rasiste, destabilizarea economică a 
Angolei și a altor state africane in
dependente, menținerea unor poziții 
dominante în această regiune de 
importanță strategică. El a apreciat 
că dezlănțuirea de către Africa de 
Sud a noilor atacuri armate împo
triva Angolei și a taberelor de re- 
fugiați namibieni, în timp ce se des
fășoară negocierile pentru finaliza

rea planului O.N.U. privind accesul 
Namibiei la independență, constituie 
o acțiune flagrantă avînd ca efect 
blocarea eforturilor îndreptate spre 
realizarea aspirațiilor și drepturilor 
fundamentale ale poporului nami
bian la libertate și independență.

O asemenea situație gravă, a sub
liniat vorbitorul, impune adoptarea 
unor măsuri efective și energice din 
partea Consiliului de Securitate pe 
linia îndeplinirii responsabilităților 
sale. Guvernul și poporul român cer 
cu toată hotărîrea să se pună capăt 
oricăror acte de intervenție armată 
împotriva statelor africane, să fie 
respectate suveranitatea și integrita
tea lor teritorială, să înceteze ocu
parea ilegală a Namibiei, pentru ca 
poporul namibian să-și poată exer
cita nestingherit dreptul său la o 
patrie liberă, unitară și independen
tă, potrivit propriilor aspirații și în 
conformitate cu voința exprimată de 
întreaga comunitate internațională.

★
Reprezentantul angolez. Elisio de 

Figueiredo, a c.erut adoptarea de 
sancțiuni economice împotriva re
gimului de la Pretoria, evocînd ter
menii unei rezoluții a Consiliului 
adoptată la 6 mai 1978. Vorbitorul a 
apreciat că doar în acest fel guver
nanții rasiști își vor abandona poli
tica agresivă. Figueiredo a adus cri
tici unor țări occidentale pentru 
sprijinul acordat R.S.A. prin interme
diul operațiunilor companiilor trans
naționale si al vînzărilor de arma
ment.

Delegatul Indiei. Rickhi Jaipal. s-a 
pronunțat la rîndul său pentru adop
tarea de acțiuni decisive împotriva 
Africii de Sud. sugerînd că acestea să 
îmbrace forma unor sancțiuni eco
nomice si diplomatice.

Pentru adoptarea de sancțiuni îm
potriva regimului rasist s-a pronun
țat. de asemenea, ambasadorul egip
tean Esmat Abdel Meguid. El a 
relevat că, dacă Africa de Sud nu 
va fi pusă în fata unor măsuri ferme 
din partea Consiliului de Securitate, 
ea îsi va continua acțiunile agresive.

Un nou atac al rasiștilor rhodesieni 
asupra Mozambicului

MAPUTO 24. (Agerpres). — Forțele 
armate rhodesiene au întreprins la 
periferia «rasului mozambjean Beira 
un atac de amploare, distrugînd can
tități de carburant în valoare de sute 
de milioane de escudos — informează 
un comunicat oficial mozambican. dat 
publicității la Maputo. Comunicatul 
arată, de asemenea, că în cursul altei 
acțiuni agresive rhodesiene între
prinse în aceeași zonă, principalul 
centru energetic aț orașului 6eira a 
fost distrus. Subliniind că. de la în

ceputul lunii în curs trupele regimu
lui rasist de la Salisbury au comis 
cinci atacuri împotriva teritoriului 
mozambican. comunicatul precizează 
că precedentele acțiuni agresive rho
desiene au fost întreprinse împotriva 
persoanelor refugiate din Rhodesia în 
Mozambic. Atacurile împotriva Mo
zambicului urmăresc să determine a- 
ceastă tară să înceteze să mai spri
jine lupta de eliberare a poporului 
din Zimbabwe — relevă comunicatul 
mozambican.

ÎN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDENTALE

Siclerurgiștii cer garantarea locurilor 
de muncă

O puternică frămintare a cuprins siderurgia, „industria bolnavă'' a 
economiei occidentale. Măsurile de restructurare preconizate amenință 
zeci de mii de muncitori cu perspectiva sumbră de a deveni șomeri. Ca 
urmare, săptămînă aceasta a marcat o nouă creștere a valului de 
proteste în diverse centre siderurgice vest-europene. in fotografie: 
demonstrație a siderurgiștilor francezi pentru garantarea locurilor 

de muncă

agențiile de presă transmit:
Ministrul afacerilor ex

terne al U.R.S.S., Andrei Gr°- 
mîko. a sosit Ia Damasc într-o scurtă 
vizită de prietenie la invitația condu
cerii Republicii Arabe Siriene, anunță 
agenția T.A.S.S.

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, 
Ugo La Malfa, a suferit sîmbătă di
mineață o tromboză cerebrală, in- 
trind apoi în comă, s-a anunțat la 
Roma. în vîrstă de 75 de ani, Ugo 
La Malfa este președintele Partidu
lui Republican, formațiune politică 
componentă a coaliției guvernamen
tale tripartite conduse de Giulio An
dreotti, din care mai fac parte parti
dele creștin-democrat și socialist-de
mocratic.

întrevederi anglo-siriene. 
Abdel Halim Khaddam, vicepremier 
și ministru de externe al Siriei, și-a 
încheiat, simbătă, vizita de cinci zile 
efectuată la Londra, în cadrul căreia 
a avut convorbiri cu primul minis
tru al Marii Britanii, James Callag
han, și cu ministrul de externe, Da
vid Owen.

în cadrul unei adunări orga
nizate de Asociația de prietenie 
Danemarca—România. Gert Pe
tersen. președintele Partidului 
Socialist Popular, a vorbit des
pre politiea externă a tării 
noastre, relevînd inițiativele și 
acțiunile României în domeniul 
vieții (internaționale.

Evocînd mtîlnirile avute de-a 
lungul anilor cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. vorbitorul a 
subliniat în mod deosebit per
sonalitatea. prestigiul interna
țional și contribuția personală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la promovarea unei politici ex
terne active. în interesul des
tinderii, instaurării unei noi or
dini economice internaționale, 
al dezarmării și păcii în lume.

lui general al ligii privind situația 
internațională și din < lumea arabă, 
probleme referitoare la dialogul 
euro-arab.

Frontul Sandinist de E-
liberare Națională din Ni
CaragUO care’ după cum se știe,
luptă pentru răsturnarea regimului 
somozist si democratizarea vieții in
terne. a hotărît crearea unui organism 
de conducere unică. Comunicatul, difu
zat la Managua, este semnat de Di
recțiunea națională unită a F.S.L.N.. 
în care sint reprezentate toate grupă
rile sandiniste de operează pe terito
riul Nicaraguei.

Sesiunea Consiliului Li
gii AlObe. Mogadiscio s-au 
deschis, sîmbătă, lucrările celei de-a 
71-a sesiuni a Consiliului Ligii 
Arabe. Ministrul de externe al țării- 
gazdă. Somalia — Abdurahman Ja
ma Barre, a fost ales președinte al 
reuniunii. Pe ordinea de zi a dezba
terilor figurează raportul secretaru

La Sofia, *n ca<^rul unei plenare 
a C.C. al Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist (U.T.C.D.) din R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Tanev a fost 
ales prim secretar al C.C. al 
U.T.C.D., în locul lui Boicio Steria- 
nov, eliberat din funcție.

Un important zăcămînt 
de gaze naturale, estimat a 
fi unul dintre' cele mai mari din 
lume, a fost descoperit în Emiratul 
Abu Dhabi.

Un amplu articol publicat în ziarul 
„Ceylon Daily News" intitulat: 

„Măsuri pentru dezvoltarea 
economică și socială a României”

COLOMBO 24 (Agerpres). — Sub 
titlul „Măsuri pentru dezvoltarea 
economică și socială a României", 
cel mai mare cotidian de limbă en
gleză din Sri Lanka, „CEYLON 
DAILY NEWS", publică un amplu 
articol despre lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie a.c. și 
ale Consfătuirii cu cadrele de con
ducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură din mar
tie a.c.

Dezbaterile care au avut loc țu 
acest prilej — menționează ziarul — 
au scos încă o dată în evidență con
tribuția importantă adusă de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu prin 
tratarea exigentă și plină de res
ponsabilitate a problemelor puse 
de înfăptuirea obiectivului dezvol
tării multilaterale a României. în 
acest sens, relevînd importantele 
realizări obținute de tara noastră 
în anul 1978, „Ceylon Daily Hews" 
evidențiază că există condițiile ne
cesare pentru ca poporul român să 
îndeplinească și să depășească pre
vederile actualului plan cincinal. 
Totodată, ziarul evidențiază carac
terul profund democratic al socie
tății noastre, ilustrat, între altele, 
de dialogul permanent menținut de 
conducerea de partid și de stat cu 
oamenii muncii în vederea stabilirii 
orientărilor de acțiune și strategiei 
fundamentale de dezvoltare a țării.

Expunerea prezentată la Consfă
tuire de președintele Nicolae 
Ceaușescu, scrie „Ceylon Daily

News" a demonstrat „cu claritate 
spiritul constructiv al politicii ex
terne românești, hotărîrea Româ
niei de a contribui la consolidarea 
cursului destinderii, colaborării și 
păcii, la crearea unei lumi a drep
tății, egalității și progresului so
cial". în continuare, sint prezentate 
pe larg aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind situația 
internațională actuală, reliefîndu-se 
in mod deosebit concepția șefului 
statului român asupra necesității 
realizării dezarmării generale și to
tale, în primul rind a celei nu
cleare, precum și preocuparea con
stantă a țării noastre pentru edifi
carea unor noi raporturi intersta
tale, bazate pe principiile fun
damentale ale respectării indepen
denței, suveranității naționale și 
egalității în drepturi.

Arătînd că România a avut întot
deauna o poziție principială și a 
acționat pentru salvgardarea păcii, 
destinderii și colaborării interna
ționale, ziarul menționează că po
porul român este „un luptător dirz 
împotriva imperialismului, colonia
lismului, împotriva amestecului în 
treburile interne ale altor popoare 
și un exponent al luptei pentru 
respectarea drepturilor popoarelor 
de a-și salvgarda independența și 
de a fi stăpîne pe destinele lor". 
Aceasta înseamnă. in concepția 
României, să fii exponent al luptei 
revoluționare — conchide „Ceylon 
Daily News" .

--------------------  
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Vizita delegației parlamentare române în Brazilia
BRASILIA 24 (Agerpres). — Dele

gația Marii Adunări Naționale, con
dusă de Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al M.A.N.. a fost primită de 
Aureliano Chaves, vicepreședinte al 
Republicii Federative a Braziliei.

în cursul convorbirii au fost evo
cate relațiile de colaborare dintre 
cele două țări șl popoare, relevin- 
du-se perspectivele favorabile pentru 
intensificarea si diversificarea rapor
turilor dintre România si Brazilia, 
inclusiv dintre parlamentele celor 
două țări.

Delegația M.A.N. a avut, de ase
menea. o intîlnire cu Petronio Por- 
tella. ministrul justiției, care a deți

nut pînă la 1 martie 1979 funcția de 
președinte al Congresului National al 
Braziliei si al Senatului federal. Mi
nistrul brazilian a elogiat activitatea 
deosebit de fructuoasă a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tării 
noastre pe plan international pentru 
solutionarea problemelor majore ale 
contemporaneității.

La sediul Ambasadei române din 
Brazilia a avut loc o intîlnire a de
legației Marii Adunări Naționale cu 
senatorul Luiz Viana Filho. președin
tele Congresului National si al Sena
tului Federal, cu alti senatori si de- 
putati.

Convocarea celui 
de-al XXII-lea Congres 

al P.C. din S.U.A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Partidului Co
munist din S.U.A. a dat publicității 
un apel adresat comuniștilor ameri
cani, în care se anunță hotărîrea de 
a se ține al XXII-lea Congres al 
partidului la 26 august 1979. la 
Detroit.

Al XXII-lea Congres național al 
P.C. din S.U.A. se convoacă în anul 
celei de-a 60-a aniversări a partidu
lui. „în acest an jubiliar trebuie să 
realizăm o nouă creștere numerică 
a influenței șl spiritului de organiza
re ale partidului nostru" — se spu
ne în apel.

Plenara C.C. al Partidului
Congolez al Muncii

Adoptarea documentelor 
pentru Congresul partidului

BRAZZAVILLE 24 (Agerpres). — 
La Brazzaville s-au încheiat lucrările 
plenarei C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii. Plenara a adoptat docu
mentele principale ce urmează a fi 
prezentate la cel de-al III-lea Con
gres extraordinaț al partidului, pro
gramat să-si înceapă lucrările la 26 
martie.

Plenara l-a propus drept candidat 
pentru funcția de președinte al 
Partidului Congolez al Muncii pe 
Denis Sassou-Nguesso.

Consultări în vederea desemnării șefului 
guvernului spaniol

MADRID 24 (Agerpres). — Regele 
Juan Carlos al Spaniei a început 
sîmbătă consultările în vederea de
semnării noului șef al guvernului. 
După cum se anunță din Madrid, 
suveranul l-a primit, mai întîi, pe 
Adolfo Suarez, președintele Uniunii 
Centrului Democratic, partid de gu-

vernămînt, care a obținut cele mal 
multe locuri de deputați Ia ultimele 
alegeri generale. Cel de-al doilea li
der politic cu care suveranul spaniol 
s-a intretinut a fost Felipe Gonzales, 
secretar general al Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, a doua for
ță politică din țară.

Safari-ul invers
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă(

Ă
Ă
j

Ă 
ĂI
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
I
I
Ă 
Ă

Ă

J
Ă
ĂX-.

Deci, antropologia spune că omul primar, după ce a fost culegător, 
s-a calificat și ca vînător. Deci, îndeletnicirea vinătoritului este veche 
— de foarte multe milenii.

S-a vînat cu săgeți — și s-a vinat cu ghiulelele tunurilor de bronz, 
iar apoi cu gloanțe, dar și cu mărgele de sticlă, cu cercei de 
tinichea sau cîrpe lucioase. în savane, în prerii, în jungle, s-au vinat 
oameni,-s-au umplut calele corăbiilor cu sclavi, s-au vinat fildeș și 
diamante, aur și fier, cupru sau argint. Și, din cînd în cînd, pentru 
divertisment, vînătorii cu casca albă de plută organizau Safari-uri. 
Oamenii hăituiau și vinau lei și tigri, pantere și antilope.

S.I.P.R.I. este un respectabil institut care editează sistematic anua
re informînd despre mersul înarmărilor — spre a pleda pentru dezar
mare.

Numai că aceste anuare produc haos în zoologie și răstoarnă 
complet datele cinegeticii.

„Tigrul" sau „Pantera" nu mai sînt obișnuitele feline, cu ochi de 
jar, cu colți și gheare, strecurîndu-se în pași de tăcere — ci mașinării 
greoaie de zeci de tone, uruind pe șenile, cu ochi infraroșii, turele și 
tunuri. La fel ca și „Leopardul", care și-a schimbat petele maronii ale 
blănii, cu plăci de oțel. în timp 
în față — fiindcă mica bestiolă 
a devenit mitralieră grea.

„Gazela", admirată pentru 
elicopter blindat. Iar haosul zoologic e atît de mare incit, în timp ce 
în savane tigrii sau leoparzii fugăresc zveltele gazele, acum, dimpo
trivă, „Gazela" este concepută și construită să vîneze „Tiggerii" și 
„Panther"-ele. «

Dezordinea s-a instaurat și in lumea reptilelor. „Crotalul" era 
cunoscut ca un șarpe, un tîrîtor; acum, nu se mai furișează printre 
ierburi, ci a devenit tachetă zburătoare, înlocuindu-și colții prin 
percutor și veninul prin explozibil. Și „Cobra" a ajuns reptilă aeria
nă — nu ca rachetă, ci ca elicopter de asalt.

Există și o altă specie de „Tigri" zburători, sub formă de bom
bardiere. Asemănătoare „Jaguarului", devenit avion de luptă, în timp 
ce ,,Eagle" și-a păstrat aripile, dar fără pene și purtînd rachete la 
subsuoară.

ce coada „Scorpionului" s-a mutat 
s-a transformat în tanchetă, iar acul

grația și gingășia ei, a devenit un

Așa se desfășoară, acum, Safari-ul invers. „Leoparzii", „Tigrii", 
„Panterele", „Scorpionii" și „Cobrele" — ele fugăresc acum și vinează 
oamenii.

Singura asemănare este că atît în cazul animalelor cu gheare și 
colți, cit și al faunei de oțel cu dispozitive electronice este vorba tot 
de sălbăticiuni. Și de aceleași legi — ale junglei.

Cu deosebirea că primele atacă și sfîșie cu măsură, doar cît să-și 
astîmpere foamea și să-și asigure existența, in timp ce celelalte au 
o capacitate de distrugere nemăsurată, amenințînd însăși existența.

Dar poate că antropoiogia va consemna, nu prea tîrziu, și o altă 
etapă — cînd omul, din vînător și vînat, va deveni simplu vizitator.

Al menajeriilor, ca și al muzeelor zoologice, cuprinzind deopotrivă 
fiare sălbatice și fier sălbăticit.

N. CORBU
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