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Din sala de comandă a Combinatului de lianți de la Hcghiz-Brașov este dirijat cu atenție și competență procesul 
tehnologic de fabricare a cimentului

Izvorul tuturor realizărilor:
PÎRGHIILE CONDUCERII STATULUI

In mIinile puternice
ALE CLASEI MUNCITOARE

„Proclamarea Republicii a deschis calea puternicelor transformări revoluționare 
socialiste din patria noastră. Aceasta corespunde, de fapt, cu asumarea de către clasa 
muncitoare a misiunii de înaltă răspundere istorică de a conduce națiunea noastră pe 
calea făuririi noii orinduiri sociale, a socialismului și comunismului in România".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor 

Conferinței Naționale a P.C.R.)
întimpinăm gloriosul jubileu al Republicii în

suflețiți de conștiința faptului că, prin caracte
risticile orinduirii sociale și de stat pe care o 
întruchipează, prin împlinirile realizate in cursul 
a trei decenii, republica noastră socialistă a de
pășit cele mai înalte aspirații de libertate și 
dreptate socială pentru care au luptat și au dat 
grele jertfe de-a lungul secolelor poporul român, 
forțele sale înaintate.

Spre „domnirea poporului prin popor" năzuiau 
din adincul inimii pașop
tiștii, ideal căruia miș
carea socialistă i-a dat un 
conținut mai profund, 
ingemănînd ideea de re
publică, după cum arăta 
C. Dcbrogeanu-Gherea, cu 
acțiunea pentru ,.a-i or
ganiza pe muncitori și a-i 
face să capete stăpînirea 
politică, iar mijloacele de 
producție în mina na
țiunii întregi ; atunci 
domnia burgheziei va dispărea, se va realiza 
idealul ile republică, astfel ca să folosească în
tregii națiuni, nu unei singure clase, ca în repu
blica burgheză".

Acest înalt ideal avea să fie dus la îndepli
nire prin lupta eroică a clasei muncitoare, care 
de la apariția ei pe scena vieții politice s-a 
afirmat ca forța cea mai înaintată, purtătoare 
consecventă a năzuințelor de progres, de eli
berare socială și națională ale poporului român. 
Istoria a consemnat, astfel, adeziunea entuziastă, 
elanul cu care clasa muncitoare a susținut 
unirea Principatelor, războiul de independență, 
unirea Transilvaniei cu România, evenimente

care au dus la făurirea statului național român 
independent și unitar.

Lupta clasei muncitoare pentru eliberare so
cială și națională s-a ridicat pe o treaptă supe
rioară sub conducerea avangărzii ei revoluțio
nare, Partidul Comunist Român. In istoria mo
dernă a României nu a existat măcar un singur 
moment în care clasa muncitoare să nu se fi 
manifestat ca apărătoarea dîrză a intereselor vi
tale ale tuturor celor ce muncesc împotriva

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ 
LA A XXX-A ANIVERSARE

exploatării și asupririi, pentru libertatea și in
dependența patriei. Ea a fost sufletul luptei în
tregului popor împotriva fascismului, a dat cele 
mai grele jertfe in lupta împotriva dictaturii 
fasciste și a războiului hitlerist, a reprezentat 
forța socială hotărîtoare a insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialiste din august 
1944. care a deschis calea transformării Româ
niei iritr-o tară cu adevărat liberă, independentă. 
Clasa muncitoare s-a afirmat ca forța de bază a 
marilor bătălii sociale, de o amploare și vigoare 
fără precedent, din anii ce au urmat insurecției, 
pentru instaurarea unui regim cu adevărat de

mocratic, pentru înfăptuirea profundelor trans
formări economice și sociale cerute de nevoile 
dezvoltării societății românești, a dus greul bă
tăliei pentru refacerea economiei țării, pentru 
învingerea imenselor dificultăți cauzate de dis
trugerile războiului și de sabotajul claselor ex
ploatatoare. înseși consecvența revoluționară, 
eroismul, abnegația și hărnicia ei' au tidicpt clasa 
muncitoare la rangul de clasă conducătoare a 
națiunii, în jurul căreia s-au unit țărănimea, in

telectualitatea, masele cele 
mai largi, fără deosebi
re de naționalitate.

Instaurarea la 6 martie 
1945, sub presiunea valu
lui uriaș al luptei popu
lare. a primului guvern 
din istoria României în 
care clasa muncitoare 
avea rolul precumpănitor, 
consolidarea continuă a 
alianței muncitorești-țără- 
nești, dezvoltarea unității 

tuturor forțelor democratice, progresiste, victo
ria lor strălucită în alegerile din noiem
brie 1946 au marcat schimbarea radicală 
a raportului de forțe in favoarea clasei 
muncitoare șl a aliaților ei, ceea ce a făcut po
sibilă lichidarea ultimelor vestigii ale dominației 
politice a vechiului regim. Înalta semnificație a 
actului istoric de la 30 decembrie 1947 rezidă, ast
fel, in faptul că el a marcat încheierea victorioasă 
a procesului de cucerire a întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare și aliații săi, intrarea 
țării noastre intr-o nouă etapă de dezvoltare —
(Continuare în pag. a V-a)

Tineri muncitori din tînâra întreprindere „Electrocontact" din Botoșani; ei lucreazâ cu îndemînare la realizarea unor piese importante care intrâ in 
componența aparaturii electrotehnice ce se fabrică aici Foto: S. Cristian

JUDEȚUL VASLUI A ÎNDEPLINIT PLANUL
PE PRIMII DOI ANI Al CINCINALULUI

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de comitetul județean de partid se 
arată :

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vaslui raportează con
ducerii partidului și statulu’ nostru, 
dumneavoastră personal, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar gene
ral. îndeplinirea in ziua de 26 de
cembrie 1977 a prevederilor pianului 
in industrie. în profil teritorial, pe 
primii doi ani ai actualului cincinal.

îndeplinirea înainte de termen a

sarcinilor ce ne-au revenit în primii 
doi ani ai cincinalului a creat con
diții favorabile de a încheia această 
perioadă cu o producție industrială 
suplimentară in valoare de peste 70 
milioane lei. intre care peste 200 000 
diverse confecții textile. 245 venti
latoare industriale, mobilă evaluată 
la 11 milioane lei. peste 350 tone 
polistiren expandat. mașini-unelte 
ce reprezintă circa 3 milioane lei. 
600 tone ulei comestibil. 258 tone 
lapte praf, 440 tone carne, 60 tone 
unt și altele.

Sporurile înregistrate sint obținu
te pe seama creșterii productivității 
muncii, în condițiile actualului cin
cinal, în care industria , județului 
Vaslui cunoaște un ritm mediu de 
dezvoltare anuală de 22 la sută.

Ne sînt încă vii în memorie che
mările adresate clasei muncitoare, 
celorlalte categorii de oameni al 
muncii de la înalta tribună a foru
mului comuniștilor din țara noastră 
de a acționa mai energic in vede-
(Continuare in pag. a V-a)

ECONOMISIREA SEVERĂ

A ENERGIEI ELECTRICE 
o imperioasă necesitate economică, 

o îndatorire civică a fiecărui om al muncii
Reducînd cu NUMAI 1 LA SUTĂ 

consumul industrial, la nivelul anului 
1978 se va obține o ECONOMIE DE 
CIRCA 500 MILIOANE KWH.

Să reflectăm asupra acestui calcul ! 
Așadar, cu un plus de spirit gospodă
resc, în anul 1978 putem economisi

TOT ATÎTA ENERGIE ELECTRICĂ 
CÎT PRODUCE HIDROCENTRALA LO
TRU PE PARCURSUL UNUI AN.

Energia electrică astfel economisită 
ar fi suficientă pentru

• FUNCTIONAREA DE-A LUNGUL 
UNUI AN A DOUĂ UNITĂȚI DE TALIA 
ÎNTREPRINDERII DE TRACTOARE 
DIN BRAȘOV.

Cu această energie electrică eco
nomisită s-ar putea asigura

• ALIMENTAREA A CINCI LOCA
LITĂȚI DE MĂRIMEA ORAȘULUI 
SIBIU.

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI !

Zi de zi, în întreprinderi, pe șantiere, în instituții și în propriile 
locuințe, să gospodărim cu grijă combustibilul și energia electrică — 
izvor de putere și progres al economiei naționale, al ridicării 

nivelului de trai al poporului!

0 nouă și grăitoare expresie a grijii partidului pentru ridicarea bunăstării poporului - 
APUCAREA MAI DEVREME A MAJORĂRII RETRIBUȚIILOR IN PRIMA ETAPĂ

„Sîntem hotăriți să realizăm exemplar 
sarcinile ce ne revin din Programul 

suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a țării"

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Știm că izvorul bunăstării noustre 
este munca noastră. De uceeu, 

ca să trăim mai bine vom munci
mereu mai bine //

„La majorarea retribuțiilor, petroliștii 
beneficiază de un avans de 6 luni. 
Tot înainte de termen ne vom îndeplini 

și noi sarcinile de plan"

Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei 
a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân. o telegramă in care se spune : Colec
tivele de oameni ai muncii din activitatea 
geologică și din industria extractivă de pe
trol și gaze au primit cu deosebită satisfac
ție hotărirea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la reeșalonarea gra
ficului de majorare a retribuțiilor. Prin a- 
ceastă măsură, geologii și petroliștii vor pri
mi la 1 ianuarie, față de 1 iulie 1978, retri
buții majorate cu 18,1 la sută și, respectiv, 
17,3 la sută. In cele 6 luni de devansare a 
majorării retribuțiilor, sporul de retribuție 
care va fi acordat oamenilor muncii din aceste 
două sectoare va fi de circa 90 milioane lei.

Față de grija permanentă a partidului și 
statului, a dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al intregului popor, geolo
gii și petroliștii se angajează să-și sporească

eforturile pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor care le revin din Planul 
național unic de dezvoltare economico-soeia- 
lă in domeniul lărgirii bazei de materii pri
me minerale și resurse energetice.

Prin măsurile pe care le vor lua, geologii 
și petroliștii vor contribui la creșterea in 
ritm mai rapid a bazei de materii prime mi
nerale și resurse energetice, in vederea în
deplinirii in cele mai bune condiții a sarci
nilor stabilite de Congresul al XI-lea și de 
Conferința Națională a partidului pentru 
dezvoltarea economico-socială a României, 
pentru ridicarea patriei noastre pe noi trep
te de progres și civilizație.

Comitetul de partid și consiliul oamenilor 
muncii din Combinatul de lianți si azboci
ment Fieni au trimis C. C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se spune : Comuniștii, întregul colec-
(Continuare in pag. a V-a)

împreună cu tovarășii 
mei de muncă, cimentiștii 
de la fabrica „Stinca" din 
Brăila, am luat cunoștin
ță cu o vie satisfacție de 
prevederea din Comuni
catul ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și de De
cretul Consiliului de Stat 
privind reeșalonarea pe 
ramuri și activități a 
majorării retribuției pre
văzute pentru etapa I 
1978. Știm că și a- 
ceastă inițiativă aparține 
omului care ne este cel 
mai drag dintre toți, ace
luia care ne-a apărat și 
ne apără necontenit inte
resele, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este 
o nouă dovadă a politicii 
consecvente a partidului 
nostru, politică închinată 
omului muncitor, cerințe
lor sale materiale și spi
rituale.

Eu și tovarășii mei dc 
la cuptoarele de clincher 
sîntem de două ori 
beneficiarii acestui de
cret. O dată pentru că de 
aici înainte rețeaua noas
tră de retribuire a fost 
ierarhizată la nivelul 
„siderurgie B“ — ceea 
ce înseamnă un indi
ce spoiit de ierarhiza
re a retribuției, față de 
ramura industriei mate
rialelor de construcții — 
iar, pe de altă parte, ma
jorarea retribuțiilor va fi 
aplicată nu la 1 aprilie, 
cum fusese stabilit inițial 
pentru noi, ci cu o lună 
mai devreme, deci înce- 
pind cu 1 martie, astfel 
că voi primi în plus față 
de veniturile pe care mi 
le planificasem pentru a- 
nul viitor o importantă su
mă de bani. Eu și toți cei
lalți colegi ai mei de mun
că am înțeles bine că, 
practic, toate majorările

survenite de-a lungul ani
lor in retribuția fiecăruia, 
cît și sporirea substan
țială a cheltuielilor cu 
caracter social nu au 
altă sursă decît mun
ca fiecăruia dintre noi, o 
muncă mai eficientă, de 
calitate tot mai inaltă. 
Răspunzind cu noi fapte 
de muncă încrederii și 
grijii cu care sintem în
conjurați de partidul și 
statul nostru, ne angajăm 
să dăm șantierelor țării 
cantități tot mai mari de 
ciment, adueîndu-ne con
tribuția la sporirea pu
terii economice a țării, 
la creșterea venitului na
țional și, pe această bază, 
a propriei noastre bună- 
stări.

Ion VOICU
muncitor la fabrica 
de ciment „Stinca" — 
Brăila

întîmpin Anul nou cu 
o mare bucurie. De la 
1 ianuarie 1978. nouă, 
petroliștilor, ni se majo
rează retribuția, cu 6 luni 
mai devreme decit se 
prevăzuse inițial. Această 
hotărire. adoptată la ini
țiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a adus 
în zeci de mii de case nu 
numai bucurie, dar și gin- 
duri de vie recunoștință. 
Conform calculelor, voi 
primi de acum încolo, in 
fiecare lună, 453 lei în 
plus, la care se adaugă, 
incepînd de la 1 septem
brie 1977. alocațiile spo
rite pentru Mihaela și So
rin, copiii mei. elevi de 
școală.

Ieri, în prima zi a 
ultimei săptămini din a- 
cest an, m-am întîlnit cu 
o parte din oamenii pe 
care îi conduc ca maistru 
principal al sectorului de

probe de producție și re
parații capitale ale son
delor. Cu toții și-au ex
primat mulțumirea față 
de cîștigurile care le cresc 
de la un an la altul. În
țelegem prea bine că de 
calitatea muncii noastre 
depinde sporul ciștigului 
nostru. „Aurul negru", 
pe care îl extragem din 
adîncuri, alături de alte 
materii prime, asigură po
sibilități sporite de dez
voltare economică, astfel 
încit să ajungem mai re
pede din urmă țările a- 
vansate. Țițeiul extras de 
noi se prelucrează supe
rior în rafinăriile Ploitș- 
tiului sau în retortele 
combinatelor petrochimice 
de la Brazi și Teleaj n. 
în prezent lucrăm de zor 
pentru intrarea in pro
ducție a unor noi sonde 
forate în acest an. Ne-am 
sporit eforturile pentru 
ca încă din primele zile

ale anului ce vine să 
poată să extragă primele 
tone de țiței. Dacă fac o 
mică socoteală, văd că 
am reușit pină acum să 
reducem cu circa 2 săp
tămini pe sondă timpul 
de probe de producție. 
Așa că, in ianuarie, se 
va înregistra un plus de 
țiței extras. și datorită 
timpului ciștigat de noi. 
Sarcinile pe anul viitor 
sint deosebit de- mobili
zatoare. Gîndul nostru a- 
cum. în momentul de 
bucurie pe care-1 trăim, 
este de a munci și mai 
mult, dar și mai bine — 
idee esențială subliniată 
limpede la Conferința 
Națională a partidului.

Aureîfan 
RurJiULESCU 
maistru principal, 
Schela de extracție 
Boldești — Prahova



PAGINA 2 SC1NTEIA — marți 21 decembrie 1977

ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI ELECTRICE
o imperioasă necesitate economică, 

o îndatorire civică a fiecărui om al muncii
UN KILOWATT-ORĂ

Cum se produce
PENTRU PRODUCEREA UNUI KWH SINT NECESARE:

• 1,5 kg lignit • sau 280 g păcură • sau 0,32 mc gaz metan

Cum se consumă
UN KWH DE ENERGIE ELECTRICA ESTE CONSUMAT DE:

® un bec de 100 
W care arde timp 
de 10 ore

• un strung care 
funcționează 10 mi
nute

• un război de țesut 
care funcționează 20 
de minute

"CE ÎNSEAMNĂ ECONOMISIREA?
UNUI KILOWATT-ORĂ

Reducînd cu UN SIN
GUR KWH consumul 
de energie electrică 
pe tona de produs, 
la nivelul producției 
planificate pentru 1978 

se economisesc:

• 12 070 mii kWh — la oțel
• 210 mii kWh — la aluminiu
• 612 mii kWh — la utilaje tehnologice
• 182 mii kWh — la cauciuc sintetic
• 16 200 mii kWh — la ciment
• 1S8 mii kWh — la fibre și fire artificiale
• 1115 mii kWh — la plăci aglomerate
• 642 mii kWh — la celuloză și semiceluloză
• 815 mii kWh — la hîrtle, cartoane

MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI!
Acționați ferm la locurile de muncă, în secții și ateliere 
pentru reducerea consumurilor la strictul necesar, pentru 
curmarea oricărei forme de risipă! Economisind riguros 
energia electrică asigurăm resurse suplimentare de 
creștere a producției, de sporire a avuției naționale, a 

venitului național!

( In case!e noastre, cheia reducerii consumurilor de energie electrică se află iu miinile noastre
Dacă fiecare, in locuința sa, 

ar reduce consumul de energie 
electrică cu cel puțin 1 kWh pe 
săptămînă, ÎNTR-UN AN SE 
POT ECONOMISI 300 MILIOANE 
KWH. Adică ECHIVALENTUL 
PRODUCȚIEI PE UN AN ÎNTREG 
A HIDROCENTRALEI DE LA 
BICAZ.

REȚINEȚI :
... • într-o singură cameră în care 
aveți o lustră cu trei becuri de 100 W, 
înlocuindu-le cu becuri de 60 W, puteți 
obține, pe parcursul unui an :

— o economie de energie electrică 
de 240 kWh

— o economie de 120 lei pentru 
bugetul familiei

— o lumină plăcută, adecvată.
• Multiplicînd calculul cu numărul 

de abonați la nivelul întregii țări, s-ar 
putea obține :

— o economie pentru avuția națio
nală de peste 1 miliard kWh

— o economie pentru bugetele fa
miliilor noastre de circa 500 milioane 
lei

Și aceasta în condițiile în care 
confortul nu este cu nimic dimi
nuat, ci, dimpotrivă, se asigură 
o ambianță plăcută, odihni
toare.

CETĂȚENI! Este atit in avantajul economiei naționale, cit și al bugetului 

familiilor dumneavoastră să utilizați becuri cu puteri mai mici, adecvate 

cerințelor iluminatului din locuințe.

CE PRODUCȚIE VEȚI REALIZA ANUL VIITOR 
LA 1000 LEI FONDURI FIXE?

Aplicînd consecvent politica partidului de industrializare a tării, 
societatea noastră, întregul nostru popor au făcut și fac în continuare 
eforturi materiale și financiare susținute pentru a construi sau dez
volta o serie de capacități productive, pentru a dota întreprinderile 
cu mașini și utilaje de înalt randament, la nivelul tehnicii celei mai 
inalte. Cu ce eficiență este folosită zestrea tehnică din dotare, ce 
producție se obține comparativ cu valorile înglobate in mijloacele fixe? 
Sint probleme pe care, în ansamblul sarcinilor de ridicare calitativă 
a întregii activități economice — subliniate cu putere la Conferința 
Națională a partidului — trebuie să și le pună cu cea mal mare serio
zitate colectivele din fiecare întreprindere, toți oamenii muncii — ca 
producători și proprietari ai bunurilor materiale. Asupra modului cum 
se înțelege imperativul economic al sporirii producției la 1000 lei 
fonduri fixe, asupra acțiunilor care se întreprind in acest sens s-au 
oprit investigațiile în două întreprinderi industriale din județele Co- 
vasna și Botoșani,

ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC

DIN SF. GHEORGHE

- prin utilizarea la parametri superiori 
a capacităților de producțiefSO LEI

Colectivul întreprinderii de apara- 
taj electric auto din Sf. Gheorghe 
s-a angajat să obțină in anul 19'<8 o 
producție de 1950 lei la 1 000 lei fon
duri fixe, ceea ce reprezintă o de
pășire cu 10 la sută a nivelului pla
nificat la acest indicator și cu aproa
pe 600 lei mai mult decit in acest 
an. Pe ce căi veți acționa pentru a 
realiza acest obiectiv ? Iată întreba
rea pe care am adresat-o in cadrul 
unul sondaj făcut in întreprindere.

Redăm succint citeva din răspunsu
rile primite.

® Ing. Pastor Ferencz, șeful bi
roului plan-dezvoltare : „In ultimii 
doi ani, pe seama utilizării mai bune 
a suprafețelor productive s-a obținut 
o producție suplimentară de 85 mili
oane lei. Această acțiune se continuă 
și in 1978. S-au elaborat proiecte de 
reamplasare și îndesire a utilajelor 
in secția sculărie, in cele de prelu
crări mecanice și montaje, în secția 

mase plastice și bachelită, care vor 
aduce un plus de producție de peste 
12 milioane lei".
• Bucur Mihai, maistru principal 

la secția de prelucrări mecanice : 
„Lansarea in fabricație din timp a 
celor mai importante repere — lucru 
care se realizează în bune condiții 
in unitatea noastră — asigură o ex
ploatare rațională a mașinilor-unelte. 
Indicele de utilizare a mașinilor- 
unelte de bază a înregistrat un salt 
de la 65,8 la sută in 1976 la 81,9 la 
sută in 1977. Pentru atingerea în 
anul viitor a unui nivel de minimum 
85 la sută, in primul rind vom ex
tinde polideservirea mașinilor. Ast
fel, la strungurile automate monoax 
și multiax, șapte mașini vor fi de
servite de un muncitor și un reglor, 
iar in sculărie — un singur muncitor 
va lucra la două-trei mașini de rec
tificat. Apoi, luăm măsuri pentru ge
neralizarea retribuirii in acord glo
bal, programarea diferitelor repere 
pe om și mașină, întărirea disciplinei 
tehnologice".
• Subinginerul Boer Andras, bi

roul de programare și urmărire : 
„Intenționăm ca in 1978 să realizăm 
programarea producției cu ajutorul 
calculatorului. Tehnica de calcul o 
vom folosi și pentru asigurarea ma
teriei prime și urmărirea îndeplini
rii indicelui planificat de utilizare a 
mașinilor-unelte".
• Kolozsi Gabor, frezor : „Consi

der că întărirea in continuare a dis
ciplinei in producție constituie o 
rezervă de folosire mai bună a do
tării tehnice. în acest sens, este de
osebit de importantă urmărirea re
alizării normelor pe repere și pe fie
care mașină, obiectiv care la noi se 
va înfăptui in bune condiții. Ast

fel, la toate mașinile-unelte de bază 
evidenta îndeplinirii normelor se re
alizează prin așa-numitele grafice de 
urmărire, în care figurează și numele 
muncitorului care exploatează ma
șina. în afară de aceasta, la noi în 
secție s-a introdus un registru in care 
sint trecuți cei cu abateri discipli
nare, intîrzieri și care nu se înca
drează în normă. Cei vinovați sint 
chemați in fața conducerii secției, 
care discută abaterea și ia măsurile 
cuvenite".

• Barabas Vilmos, lăcătuș meca
nic la secția mecano-energetică : 
„La nivelul secției s-a stabilit 
ca încă din primele zile ale nou
lui an să se aplice o serie de mă
suri organizatorice. Astfel, toate re
parațiile curente și capitale vor fi 
executate în acord global de că
tre 5—6 echipe specializate. Revi
ziile tehnice și celelalte operații zil
nice de întreținere vor fi efectuate

ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „MOLDOVA"

DIN BOTOȘANI

15711 LEI -prin prelungirea duratei de funcționare 
a mașinilor

1 500 lei producție la 1 000 lei fon
duri fixe — unul din indicatorii cei 
mai buni înregistrați în acest an în 

de cei 24 mecanici și electricieni 
care vor lucra în secțiile de produc
ție in acord global, potrivit criteriilor 
din secțiile respective. Se va intro
duce, de asemenea, sistemul de ga
ranție după reparațiile planificate, 
în sensul că echipa care a efectuat 
reparația respectivă răspunde in ter
men de trei luni după executarea 
reparației pentru orice neregulă în 
funcționarea utilajului".

Iată, așadar, conturat cu precizie un 
program judicios de utilizare supe
rioară a capacităților de producție, 
care cuprinde măsuri specifice fie
cărui loc de muncă, fiecărui sector 
de activitate. Toți factorii de condu
cere, toți muncitorii știu ce răspun
deri Ie revin prin acest program, au 
măsura exactă a rezultatelor econo
mice superioare care trebuie obținu
te. Și, ceea ce este mai important, 
în mod organizat s-a și trecut la în
făptuirea măsurilor stabilite.

industria bumbacului — a fost reali
zat la întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani.

— O bună temelie pentru rezulta
tele pe care ne propunem să le obți
nem in anii viitori — apreciază mai
strul Corneliu Pozner, de la secția țe- 
sătorie, referindu-se la preocupările 
colectivului botoșănean pentru utili
zarea cu rezultate superioare a ma
șinilor și utilajelor. Nu fac o afir
mație gratuită dacă precizez Că sar
cina care ne revine in anul următor 
de a adăuga o producție de încă 70 
de lei Ia 1 000 lei fonduri fixe și de 
a ajunge la 1 700 lei in anul 1980 se 
justifică deplin, se fundamentează 
pe posibilitățile din întreprinderea 
noastră și deci este intru totul reali
zabilă. Am să aduc in acest sens 
citeva argumente economice, discuta
te cu tovarășii mei de muncă, care 
se regăsesc în programul unei acțiuni 
de organizare mai bună a Întreți
nerii și reparațiilor ce iși va arătă 
pe deplin roadele încă de anul urmă
tor :

1) La propunerea noastră, comite
tul de partid și consiliul oamenilor 
muncii au hotărît înființarea unor 
echipe complexe de întreținere și re
parare a utilajelor, formate din cite 
un lăcătuș, un electrician, un automa
tist și un instalator. Aceste echipe 
au fost repartizate să lucreze în 
toate cele trei schimburi. Ca urmare 
a aplicării propunerii la care mă re
fer, durata atit a întreținerii, cit și a 
reparației utilajelor se reduce la mai 
bine de jumătate, ceea ce înseamnă 
timp ciștigat pentru producție. Să 
explic mai bine tehnica noastră de 
lucru : odată intrat în reparații, un 
utilaj este verificat și 1 se efectuează 
remedieri sub toate aspectele de către 
fiecare specialist ce compune echipa.

2) S-a stabilit ca o serie de repa
rații să fie efectuate în zilele de du
minică și sărbători legale.

3) Se asigură o bună prevenire a 
avariilor prin respectarea cu strictețe 
a programului de întreținere și repa
rații pentru fiecare război de țesut, 
chiar dacă utilajul funcționează nor
mal. în același timp, atunci cind se 
efectuează reviziile tehnice sint lua
te în evidentă toate reperele ce re
prezintă un grad de uzură mai avan
sat, comunicîndu-le apoi atelierului 
specializat al întreprinderii in ve
derea executării și apoi a înlocuirii 
lor.

— Desigur, esențial este ca activi
tatea de întreținere și reparații să fie 
bine organizată, dar experiența noas
tră ne demonstrează că tot atit de 
important este să avem asigurate 
piesele de schimb necesare — inter
vine în discuție inginera Emilia Za- 
hariuc, de la secția mecano-energe
tică. Este cunoscut că pînă nu de 
mult se mai pierdeau zile prețioase 
din cauză că unele utilaje nu puteau 
fi reparate din lipsa pieselor nece
sare. Ne-am convins, așadar, că tre
buie să ne executăm singuri o serie 
de piese. In acest an au fost asimilate 
în atelierul nostru peste 60 repere 
pentru utilajele din import, realizin- 
du-se o economie de aproape 200 mii 
lei valută. De asemenea, în cadrul 
atelierului lucrează și o echipă de 
bobinatori, care numai in anul curent 
au rebobinat „pe loc" mai bine de 
1 000 electromotoare.

— Așadar, scontați pe o îmbună
tățire calitativă a muncii în sectorul 
de întreținere și reparații.

— Fără îndoială că da. Pentru ca 
fiecare muncitor din sectorul nos
tru să-și îmbogățească experiența și 
să dobîndească o calificare cit mai 
bună, organizația de bază a hotărit 
ca membrii atelierului să participe 
efectiv la montarea noilor utilaje. In 
acest mod li se înlesnește cunoaște
rea fiecărui utilaj in parte, a marii 
majorități a reperelor ce intră in 
componenta sa.

— Concret, ce vă propuneți pentru 
anul viitor ?

— Tn primul rind să realizăm în 
atelierul nostru orice reper necesar 
utilajelor, indiferent de gradul de 
tehnicitate al acestora, de provenien
ța lor. în același timp, ne angajăm 
să sporim indicele de folosire a uti
lajelor cu încă 4 la sută, apropiin- 
du-ne, practic, de nivelul maxim po
sibil.

Sînt angajamente concrete pentru 
înfăptuirea cărora incă de pe acum 
au fost luate măsuri practice, efi
ciente care vor asigura sporirea sub
stanțială a producției la 1000 lei 
fonduri fixe.

Corneliu CARLAN
TOM0R1 G6za
Silvestri A1LENE1
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Toată țara știe că jude
țul Bistrița-Năsăud, venind 
mai din urmă. ..trage tare". 
Oameni ne care treburi fe
lurite i-au purtat ne dru
murile acestui fabulos nord 
românesc au calitatea de a 
întregi, nuanța, plasticiza 
prin comentariile lor de 
martori oculari schema ge
neral valabilă a dezvoltării 
accelerate de-a lungul celor 
două șine paralele si inse
parabile : industrializarea, 
urbanizarea. Călătorul des
cinde, să zicem, in Năsăud, 
centru de tradiție istorică, 
loc de obîrșie pentru multe 
șl strălucite pagini din cul
tura națională, insă negli
jat din punct de vedere e- 
dilitar decenii de-a rindul 
și, odinioară, osîndit la o 
existență vegetativă, som
nolentă. Oricare dintre lo
cuitorii Năsăudului, de ori
ce virstă, practicind orice 
profesiune, va trebui să 
mărturisească o lărgire ex
terioară a orizontului vieții 
între anii 1976—1980. Im
pactul cincinalului actual 
cu realitățile năsăudene în
seamnă, printre altele. 1 250 
apartamente noi, 670 locuri 
în cămine pentru nefami- 
liști, grădiniță de copii, 
școală profesională cu 8 
săli, atelier-școală, două in
ternate, două cantine, sală 
de gimnastică, spital cu 430 
paturi și policlinică, dis
pensar veterinar, clădiri 
pentru poștă, autogară, 
complex pentru alimentația 
publică și unități meșteșu
gărești, alte spații comer
ciale... Totul și toate la o 
populație cifrată, modest, 
la 5 950 locuitori în 1976 și 
prevăzută, foarte precis, să 
crească pînă la 8 150 locui
tori in decursul acestor 
cinci ani, diferența fiind 
datorată atît sporului na
tural. cit si. mai ales, ten
dinței centripete spre con
centrările industrializate si 
modernizate.

Pentru a evita, mai jos, 
alte asemenea lungi liste, 
să reținem doar că dotări 
asemănătoare, desigur pro
portionate, apar la Bccle- 
an ; idem, dar cu un accent 
special pe capacitățile de 
cazare și de asistență me

dicală, la stațiunea-oraș 
Singeorz-Băi ; idem, plus 
întregirea echipării cu teh
nica edilitară, alimentarea 
cu apă si canalizare, la 
Prundu-Birgăului, la Rod- 
na, centre urbane încă din 
prima etapă. Apoi, să reți
nem că intr-o etapă mar
cată de anul 1980, urmează 
omologarea orășenească 
pentru Telciu ; că pină in 
1985 aceeași prefacere va 
deveni fapt împlinit pentru 
actualele centre polariza- 
toare Lechința și Teaca ; 
iar pînă în 1990 — pentru 
Ilva Mare si Spermezeu. 
Peste vetre Sătești străvechi 
trece vînt de primenire. Să 
pomenim în treacăt că zes
trea imobiliară a județului 
a sporit de trei ani încoace, 
adică de la apariția legii 
privitoare la sistematizarea 
comunelor, cu peste 2 000 
de clădiri parter plus 
etaj, exemplul dîndu-1 co
mune model ca Feldru, 
Braniște, Coșbuc, Șieu. In 
cercuri largi, din ce in ce 
mai largi, răsar și tind 
spre hotarele județului tot 
mai multe, indiscutabile 
semne ale rîvnitului con
fort urban. E instaurat prin 
muncă tenace, prin ambi
ție lucidă, prin sete de mai 
bine.

La Bistrița, centru jude
țean de reședință, există 
un „punct" prin care a- 
mintitele cercuri în des
fășurare se văd sau se ci
tesc cu o precizie exem
plară. Ușor de ghicit, este 
vorba despre expoziția cu 
schițele, planurile și ma
chetele respective, ansam
bluri și detalii de sistema
tizare, în esență niște pri
veliști — codificate — ale 
viitorului împins de pe 
planșete către noi și obli
gat, pe toate șantierele, să 
devină prezent. însă este 
greu, poate chiar și inutil, 
a transpune aici prin cu
vinte ceea ce, acolo, se 
adresează cugetului cind 
prin niște simboluri ab- 
stract-sintetizatoare, gra
fice, cind prin niște volume 
liliputane, convingătoare și 
simpatice fiindcă, reduse 
la scară, nu uită totuși 
nici covorul de iarbă, nici 

nisipul terenului de joacă, 
nimic. Găsesc preferabil 
contactul cu oamenii che
mați să proiecteze, și cu 
problemele lor concrete la 
scara 1:1, așa cum le pre
zintă ei înșiși. Ce anume 
semnalează specialiștii con
fruntați cu sarcina consi
derabilă ca. la sfirșitul cin
cinalului in curs, gradul 
de urbanizare in localită
țile bistrițene să atingă 37 
la sută, față de 19,6 la 
sută in prezent ?

Tovarășul arh. Dragoș

z SUB STEMA
l TS1 > De la planșeta arhitecților 

la scara 1/1
La Bistrita-Năsăud, căutări urbanistice creatoare
----------------- Reportaj de Ștefan IUREȘ---------------------------------------------------------------

Popoviciu șeful secției de 
proiectări a Consiliului 
popular județean Bistrița- 
Năsăud. conduce un colec
tiv care, în decursul unui 
singur an, ultimul, și-a 
mărit brusc efectivul. De 
la 96 la 198 de oameni. 
Saltul corespunde volumu
lui și ritmului de lucrări, 
firește, dar implică și „bă
tăi de cap", deloc neglija
bile chiar pentru institute 
de proiectare cu solide 
tradiții, ca bunăoară acela 
din Cluj-Napoca. Local
nici specializați în insta
lații s-au mai găsit, însă 
prea puțini bistrițeni au 
urmat studii superioare de 
arhitectură. Cei veniți de 
aiurea trebuie să prindă 
rădăcini aici. Cine-s noii 
veniți ? Tineri : 70 la sută 
din personalul de proiec
tare (cu studii medii și 
superioare) sint stagiari. 
Greșește cine ar trage, pri
pit, concluzia că procentul 
s-ar repercuta negativ asu
pra calității proiectelor res
pective. Părerea arhitectu

lui Popoviciu. exprimată 
ferm, este că in genere a- 
cești stagiari sînt foarte 
bine pregătiți teoretic și 
dotați, totodată, cu o mare 
adaptabilitate ; ceea ce ii 
face apți să intre rapid in 
vălmășagul problemelor 
practice. îi stimulează pu
ternic conștiința că, prin 
însuși sensul pionieratului, 
li-e dat să creeze și să 
execute aici, pe culoarele 
depresionale din lungul So
meșului și Birgăului. con
strucții importante, edificii 

impunătoare, sistematizări 
ample, rezervate. în alte 
centre, unor proiectant! 
mai cărunți sau, cum se 
zice, „mai grei" ; tot așa 
cum proaspeții absolvenți 
actori ai I.A.T.C.-ului pot 
avea șanse ca undeva, pe o 
scenă de departe, să-și îm
prumute chipurile lui Ro
meo și al Julietei. in vre
me ce cu același talent (dar 
acrit în așteptare) la un 
teatru din București ar fi 
lăsați „să ducă tavă" mult 
și bine...

Așa se face că, la foarte 
puțini ani — uneori luni — 
de la absolvire, arhitecți 
tineri ca Andrei Popescu, 
Victor Michiu, loan Gătej, 
Eugen Costache sau Nagy 
Elek iși devotează talentul, 
inteligența și fantezia pro
iectării unor obiective edi
litare reprezentative, înca
drării elementului nou in 
unitatea stilistică istoriceș
te constituită, intensificării 
procedeelor de industriali
zare în construcții fără ra
bat de calitate, ba dimpo

trivă cu exigență sporită, 
tocmai pe linia unei arhi
tecturi specifice.

Practic, Fabrica de mate
riale de construcții din Bis
trița oferă proiectanților o 
bază materială corespun
zătoare pentru traducerea 
în viată a preocupărilor, a- 
vind ca finalitate locuințe 
viabile, frumoase, persona
lizate. Proiectanții bistri- 
țeni folosesc astăzi în pro
porție de 80 la sută pro- 
iecte-tip, tind către 90 la 
sută, dar, departe de a în

semna stagnare în gîndire, 
tocmai standardizarea pro
iectelor și folosirea pano
urilor mari în construcții 
stimulează inventivitatea 
celor ce adaptează mereu, 
la un cadru anume, niște 
structuri, funcționalități și 
grade de confort repeta
bile ! Paradox, poate, dar 
nu bastion de nepătruns, 
nu mister inexplicabil.

Iată cîteva argumente. 
Mai întîi, aici, la Bistrița, 
abordîndu-se cu îndrăznea
lă activitatea de tipizare, 
s-a elaborat un proiect 
propriu de garsonieră. Unul 
dintre cele 5 apreciate ca 
reutilizabile în întreaga 
țară. Or, industrializarea 
înseamnă pretutindeni un 
uriaș aflux de tineret, iar 
a le crea tinerilor, multi 
încă nefamiliști, condiții de 
viață civilizat-confortabile 
înseamnă pretutindeni o 
grijă, concretă, față de om, 
a cărei însemnătate nu 
scapă nimănui. După pri
mul succes, pînă la sfîrși- 
tul anului 1977, alte trei 

proiecte sînt în fază de ela
borare. Considerind acest 
aspect, Bistrița-Năsăud. ju
deț atit de tinăr sub rapor
tul gîndirii la planșetă, a 
pornit, fără complexe, să-și 
ia locul meritat printre 
celelalte județe — Cluj, 
Mureș, Suceava ș.a.

în al doilea rînd, in stră
dania pentru o arhitectură 
specifică, bistrițenii (local
nici sau localizați. în per
spectiva marii înnoiri va fi 
țam totuna) gindesc an
samblul urbei. Cumpănesc.

adică, în realizarea străzi
lor, aleilor, fronturilor, tot 
ceea ce este valoros și me
rită a fi păstrat în spiritul 
care i-a asigurat dăinuirea 
prin veacuri. E cazul cen
trului istoric al Bistriței, 
ansamblu original ce, pus 
la punct, va fi valorat cum 
se cuvine. Tot ce se con
struiește jur-împrejur tre
buie să aspire a păstra sca
ra localității, prin creșteri 
gradate, armonizate. Nu 
înseamnă, bineînțeles, că 
moștenirea venerabilelor 
clădiri cu parter plus unu, 
două etaje impune același 
regim de înălțime la con
strucțiile anilor de față. Ci 
doar că alegerea soluțiilor 
impune, de la caz la caz, 
ici folosirea șarpantelor, 
colo anumite elemente spe
cifice la parapetele balcoa
nelor, la atice, la intrări 
etc.

în al treilea rînd (dar 
strins legat de cele ante
rioare !), personalizarea an
samblurilor de locuințe în 
condițiile extinderii panou

rilor mari ii obligă pe pro- 
iectanții din Bistrița — ar- 
hitecți. ingineri, tehnicieni 
— să-și aducă propria con
tribuție la capitolul finisaj 
de fațade. Desigur, ei sint 
conștienți că trebuie res
pectat principiul „nu te a- 
puca să inventezi ceva gata 
inventat", dar, spun tot ei, 
„dacă e loc de îmbunătă
țiri...". Și este. O colabora
re cu experimentații con
structori din județul Neamț 
a pus în lumină avantajele 
obținerii din tipar a panou

lui gata finisat. La noile 
locuințe din Bistrița se va 
face un pas înainte. Pe 
fundul tiparelor se vor in
troduce niște matrițe din 
polistiren armat cu fibre de 
sticlă (PAS), ceea ce per
mite obținerea unor „am
prente" decorative menite 
să personalizeze fațada 
blocurilor. Tehnologia aces
tor panouri gata finisate, 
imprimate din tipar, este 
mai ieftină decît în cazul 
finisajelor aplicate ulte
rior, mai durabilă, mai e- 
ficientă. Avantajele sînt 
notabile, pare-se, chiar față 
de procedeele urmărind a- 
celeași scopuri și folosite Îs 
Neamț. înlocuind acele 
„covoare" de cauciuc prin 
matrițe din PAS, bistrițenii 
sînt deciși să obțină o pre
cizie sporită în execuția fi
nisajului ; considerind și 
numărul de refolosiri, pre
cum și valoarea materialu
lui de finisaj introdus in 
panou, ei se vor afla în si
tuația de a coborî cu cîțiva 
lei sub prețul finisajului de 

marmoroc, prevăzut prin 
proiectul-tip. Fără a mai 
vorbi de faptul că marmo- 
rocul se aplică manual și 
că are o durabilitate discu
tabilă, granulele lui regă- 
sindu-se, după o vreme, in 
gușa păsărelelor care se a- 
pucă să le ciugulească de 
parcă ar fi delicatese... Ori
cum, atenția și promptitu
dinea cu care proiectanții 
bistrițeni au tras concluzii 
proprii și practice de pe 
urma vizitei de lucru a 
conducerii partidului pe 
șantierele de locuințe din 
Bulevardul Armata Po
porului denotă un spirit 
larg deschis noului. Mai 
trebuie adăugat că se bu
cură de sprijinul activ al 
celor mai bune forțe teh
nologice din Direcția gene
rală a prefabricatelor in 
ministerul de resort. Onești, 
proiectanții din Bistrița- 
Năsăud înțeleg să dea Ce- 
sarom-ului ce-i al... Cesa- 
rom-ului, căci experimenta
rea matrițelor din PAS se 
efectuează la această uni- 
tate-pilot bucureșteană. 
Semnificativ, secția de ar
hitectură a Facultății de 
construcții din Institutul 
Politehnic de la Cluj-Napo
ca a răspuns cordial solici
tării de a proiecta una din 
cele două variante ale unui 
bloc cu magazine din Piața 
Unirii, în Bistrița. Iar de 
la vecinii din Neamț s-a 
învățat și se învață in con
tinuare. Suflarea caldă a 
țării întregi trimite expe
riența, ca pe niște frunze 
de aur, spre șantierele fa
bulosului nord.

într-o sîmbătă după-a- 
miază, sunam la ușa arh. 
loan Gătej, într-un bloc de 
pe strada Decebal. Mi-a 
deschis un tinăr cu înfăți
șare atletică, ținută sim
plă. în apartament, de la 
zugrăveala pereților in to
nuri rafinat complimentare, 
pină la planșeta și mobi
lele fără cuie, numai din 
îmbinări meșteșugite, totul 
trecuse prin mîinile locata
rului. Reușite tablouri în 
ulei, in tuș. în cărbune îm
podobeau interiorul ; opera 
aceluiași. Minisculptură, o 
schiță de monument care. 

poate, ar prinde contur în- 
tr-o piață. Se terminase 
programul săptăminii, asta 
nu-1 împiedica pe arhitect 
să lucreze. Adică să caute ; 
dintr-un album folcloric, 
tocmai se oprise la motivul 
solar, din care un fragment 
va orna, ca „amprentă", 
parapetul ferestrelor la pa
nourile prefabricate pentru 
blocurile de locuințe P + 4. 
Mi-a vorbit și despre un 
vis. Unul dintre cele mai 
frumoase, mai pămîntene, 
mai realiste visuri : o fîn- 
tînă. O mare fintină deco
rativă in Piața Centrală din 
Bistrița ; volumetria fîntinii 
să apară din jocuri de apă... 
vom găsi noi elemente care, 
în soclu, să rimeze cu go
ticul edificiului din seco
lele XIV-XVL... dar va fio 
agrementare în spiritul ora
șului de azi, a vieții pe care 
o ducem noi aici... Primarul 
e de acord, munca patrioti
că a tinerilor se anunță 
entuziastă, marmura există, 
nu ne trebuie nici un fel de 
investiții...

în cei trei ani de activi
tate bistrițeană, arh. loan 
Gătej a proiectat spații co
merciale si de servire în 
cartierul Andrei Mureșanu, 
detalii de sistematizare in 
ansamblul Viișoara Nord 
(Bistrița) și în Ansamblul 
Republicii Sud (Năsăud), 
locuințe unifamiliale (du
plex) in centrul istoric al 
orașului de reședință. Co
legii săi de promoție au 
palmaresuri nu mai puțin 
bogate. Mai vîrstnic cu 20 
de ani decît ei, arh. Dragoș 
Popoviciu încerca să defi
nească sintetic problema 
acută a localizării proiec
tanților. „Rezolvarea ? Să 
le dăm să lucreze ce le 
place". Avea dreptate. Mai 
reflectînd, s-a corijat : 
„Sau mai bine zis să fa
cem așa încît să le placă 
ceea ce au de lucru". Iarăși 
avea dreptate. Oricum, 
meșterii tineri pornesc, ne
siliți, către miazănoapte, 
ca să se așeze acolo, să 
curme grabnic răminerile 
în urmă, să întemeieze —
cu meșteșug și cu ardoare 
— zidiri vrednice de legen
dă și de viață lungă.

Imagini din albumul Republicii - anul XXX PRAHOVA industrială și Urbană

Douâ imagini convingătoare pentru dezvoltarea pe care a cunoscut-o județul Prahova în anii construcției socialiste: Combinatul petrochimic Brazi, una din marile „cetăți" ale chimiei românești (stînga) și orașul Cîmpina în continuă înnoire urbanistică (dreapta)

0 nouă și grăitoare expresie a grijii partidului pentru ridicarea bunăstării poporului - 
APLICAREA MAI DEVREME A MAJORĂRII RETRIBUȚIILOR IN PRIMA ETAPĂ

Răspunsul hotărît, muncitoresc, al celor ce beneficiază de noile măsuri: „VOM MUNCI MAI BINE, MAI CU SPOR!“
„Prin bunurile de consum 

pe cure le producem contribuim 
direct Iu creștereu nivelului 
de trei ul celor ce muncesc"
Am primit cu vie satisfacție 

și legitimă bucurie noua mă
sură luată de conducerea 
partidului, la inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pri
vind reeșalonarea graficului 
de majorare a retribuției. De 
această măsură vom beneficia 
și noi — români, maghiari și 
de alte naționalități — care 
formăm colectivul de muncă 
de la întreprinderea „Solida
ritatea" din Oradea. Eu, de 
exemplu, aveam pină acum o 
retribuție lunară de 1 980 lei. 
După majorare, voi primi cu 
318 lei mai mult pe lună, adi
că 2 298 lei — și aceasta, cu o 
lună mai devreme decît se 
prevăzuse inițial. Colectivul 
secției pregătit-cusut in care 
lucrez, ca și toți tovarășii de 
muncă din întreprindere, ve
dem în noua măsură luată 
modul concret în care se 
transpun în viață hotărîrile 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, pri
vind creșterea mai accentuată 
a nivelului de trai al oameni
lor muncii în actualul cincinal. 
Această sporire a retribuției — 
ca și celelalte măsuri de creș
tere a nivelului de trai care 
s-au luat în ultimii ani — 
sînt rodul politicii științifice, 
profund umaniste a partidului, 
rodul muncii noastre de zi cu

„Promovureu moi fermă 
u progresului tehnic vu spori 

culituteu muncii noustre"
Alături de celelalte colective 

, de muncă din diverse ramuri 
ale economiei noastre naționa
le, am primit și noi cu nespusă 
bucurie hotărirea Comitetului 

zi. Toți muncitorii din secție, 
din intreprinderea noastră sin- 
tem hotăriți să răsplătim prin 
fapte grija partidului, să depu
nem toate eforturile pentru 
sporirea producției și îmbună
tățirea calității acesteia, pen
tru reducerea continuă a chel
tuielilor materiale.

Hotărirea noastră de a 
munci și mai bine in viitor iz
vorăște din succesele obținute 
pină acum. Zilele acestea, fa
brica noastră și-a onorat inte
gral sarcinile la export pe 
anul 1977. încălțămintea pro
dusă de noi se bucură de apre
cieri in numeroase țări ale lu
mii, iar despre calitatea ei 
vorbește faptul că nu am în
registrat in acest an nici un 
refpz. Analizind cu multă a- 
tenție posibilitățile existente 
la fiecare loc de muncă și in 
fiecare secție a întreprinderii, 
am ajuns la concluzia că pu
tem realiza în anul viitor o 
producție și mai mare, de o 
calitate superioară, concomi
tent cu reducerea continuă a 
consumurilor de manoperă, 
materii prime și materiale.

Florica ANTAL 
ajutor de maistru 
la intreprinderea 
„Solidaritatea" Oradea, 
Erou al Muncii Socialiste

Politic Executiv al C.C. a! 
P.C.R. privind reeșalonarea 
graficului de majorare a retri
buției prevăzute pentru etapa 
I 1978. Făcind parte și eu 

dintr-un colectiv care va be
neficia, datorită grijii față de 
om a partidului șl statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de majo
rarea cu 4 luni mai de
vreme a retribuției, țin să-mi 
exprim și pe această cale 
profunda mea recunoștință 
față de politica partidului nos
tru, caracterizată de un 
profund umanism, față de a- 
ceastă nouă și concludentă 
dovadă a preocupării perma
nente pentru continua îmbu
nătățire a nivelului de trai 
material și spiritual al celor 
ce muncesc.

Pentru mine, care-mi desfă
șor activitatea ca maistru ia 
Combinatul de celuloză și 
hirtie din Suceava, majorarea 
retribuției lunare, începînd cu 
data de 1 martie 1978, cu patru 
luni mai devreme, înseamnă 
un cîștig de 1 200 de lei. Soția 
mea. care lucrează la o unitate 
de construcții, a beneficiat încă 
din iulie 1977 de o retribuție 
majorată lunar cu peste 230 
lei.

Sînt secretar al organizației 
de partid a schimbului B din 
cadrul secției de celuloză a 
combinatului nostru, și-mi dau 
seama perfect de bine că tot

„Munco noastră mui eficientă 
stă Iu temelia vieții noustre 

moi bune"
împreună cu întregul colec

tiv de oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani — 
din intreprinderea noastră, am 
luat cunoștință cu vie satis
facție de măsura privind re
eșalonarea pe ramuri și acti
vități a majorării retribuției 
prevăzute pentru etapa I 1978. 
Nu pot să nu remarc, înainte 
de toate, că această măsură — 
expresie a grijii partidului și 
statului nostru față de oamenii 
muncii — vine la scurt timp 
după Conferința Națională, 
unde s-a discutat atît de mult 

ceea ce se întreprinde in pa
tria noastră socialistă, spre 
folosul omului și bunăstarea 
lui, trebuie să aibă acoperire 
în faptele noastre de muncă, 
în obținerea unor noi succese 
în producție, prin care fie
care, la locul său, să răsplă
tească muncitorește tot ceea 
ce societatea ne oferă. Toți 
oamenii muncii din combina
tul nostru sint ferm hotăriți să 
nu precupețim nici un efort 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate pe anul 
1978, să facem în așa fel în
cît să transpunem efectiv in 
viață obiectivul primordial 
pus in fața tuturor de Con
ferința Națională, acela al 
transformării cantității într-o 
nouă calitate. Aceasta în
seamnă pentru colectivul nos
tru o mai largă promovare a 
progresului tehnic, în introdu
cerea în fabricație a unor pro
duse noi de calitate superi
oară, mai buna gospodărire a 
combustibililor și energiei și 
a materiei prime de bază — 
aurul verde al pădurilor.

Gheorghe MAȚUC 
maistru la
Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava

și de convingător despre creș
terea continuă a nivelului de 
trai al poporului. Pentru per
sonalul muncitor din între
prinderea noastră, această mă
sură — prin care majorarea 
retribuției se devansează cu 
douâ luni față de prevederile 
inițiale — vom primi retribu
ția mărită la 1 martie, in loc 
de 1 mai, ceea ce inseamnă 
un fond suplimentar de retri
buție de 350 000 lei. I-am vă
zut pe mulți din tovarășii mei 
de muncă făcind calcule, 
bucurindu-se. Un astfel de 

calcul am făcut și eu. Pentru 
mine, reeșalonarea majorării 
retribuției are un efect dublu, 
intrucit și soția mea lucrează 
tot aici, in intreprindere, la 
legătorie. Astfel, pentru cele 
două luni cu care s-a devansat 
termenul inițial, eu voi primi 
în plus 610 lei, iar soția mea 
510 lei. Știm bine insă că mun
ca mai eficientă, de bună ca
litate constituie principalul 
izvor al bunăstării tuturor. De 
aceea, și colectivul nostru — 
venmd in întimpinarea cerin
ței de a munci mai bine, mai 
cu spor — a raportat cu oca
zia Zilei tipografilor îndepli
nirea planului anual, iar încă 
de la 28 noiembrie am înde
plinit planul pe primii doi ani 
ai cincinalului. Iată de ce, 
profund recunoscător partidu

„Calitatea muncii noustre 
se vu răsfringe in starea 

de sănătate din ce in ce mui bună 
0 oamenilor muncii"

O veste dintre cele mai fru
moase, un adevărat cadou de 
Anul nou — reeșalonarea gra
ficului de majorare a retribu
țiilor în prima etapă — de 
care și noi, personalul medi- 
co-sanitar, vom beneficia cu 
patru luni mai devreme decît 
se stabilise inițial. Știm bine 
că sumele de care vom bene
ficia — și care vor contribui 
la creșterea simțitoare a nive
lului nostru de trai — sint 
rezultatul eforturilor în mun
că, al sporirii producției și 
ridicării continue a producti
vității muncii, al dezvoltării 
în ritm accelerat a întregii 
noastre economii naționale, a 
îndeplinirii și depășirii planu
rilor noastre anuale și cinci
nale. Noi, personalul medico- 
sanitar, care nu sîntem direct 
angrenați în procesul produc
ției materiale, care stă la baza 
creșterii nivelului de trai, sim

lui și statului, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă pur
tată tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, colectivul 
întreprinderii noastre s-a an
gajat să depună toate efortu
rile, întreaga sa capacitate de 
muncă pentru 1 traducerea în 
viață a programelor adopta
te de Conferința Națională. 
Concret, pentru intreprinderea 
noastră, aceasta inseamnă rea
lizarea întocmai, punct cu 
punct, a tuturor sarcinilor ce 
ne revin din programul supli
mentar de dezvoltare economi- 
co-socială a țării pină în 1980.

Ion MOLDOVAN
zețar
la întreprinderea poligrafică 
din Sibiu

țim din plin înalta răspundere 
ce ne revine în menținerea 
sănătății și capacității de mun
că a oamenilor, a întregului 
nostru popor. în mod concret, 
nouă, pediatrilor, ne revine 
deosebita răspundere de a ve
ghea la sănătatea copiilor, vii
torii beneficiari și constructori 
ai societății comuniste in țara 
noastră. Un calcul arată că nu
mai personalul spitalului cli
nic central de copii „Grigore 
Alexandrescu" din Capitală va 
beneficia de noua majorare a 
retribuțiilor, in prima etapă, 
de 208 000 lei. întrucît majo
rarea o vom primi cu patru 
luni mai devreme, aceasta în
seamnă peste 832 000 lei ce se 
vor primi mai mult față de 
prevederile inițiale. Personal, 
de la 1 mai 1978 voi primi un 
spor de aproape 500 lei, la 
care se adaugă creșterea spo
rului de vechime. Aceasta re

prezintă pentru noi toți un 
nou și puternic stimulent care 
ne mobilizează să ne perfec
ționăm in permanență califi
carea, să fim la curent cu 
noutățile medicale pe plan na
țional și mondial, să fim cit 
mai exigent! cu noi înșine, să 
ne aducem contribuția la pre
venirea bolilor, la îmbunătă

„Pentru dezvoltarea continuă 
a economiei naționale, 

reducem consumurile specifice, 
economisim energia electrică"
Aici, la depoul din Adjud, 

unde lucrez, aș putea spune 
că de ani de zile geografia 
nouă a țării se predă in „am
fiteatrul" muncii. La venirea 
din cursă, fiecare dintre noi 
aduce cu el o veste, o imagi
ne nouă intîlnită de o parte sau 
de alta a drumului de fier. Și 
mai de fiecare dată iși găsesc 
locul în aceste noutăți și cele 
din orașul nostru. Și aici, la 
Adjud, se construiește mult, 
se deschid noi șantiere, se 
modernizează depoul, au loc 
spectacole la casa de cultură... 
în ziua apariției hotărîrii con
ducerii partidului și statului 
nostru priyind reeșalonarea 
majorării retribuției pentru 
alte categorii de oameni ai 
muncii, venind la depou, ma 
pregăteam să aduc la cunoștin
ța tovarășilor mei vestea cea 
nouă. Dar aceasta ajunsese 
înaintea mea. Și ei trecuseră 
de acum la calcule. Pentru 
mine, de exemplu, creșterea 
retribuției începînd cu data de 
I februarie Va însemna un 
cîștig in plus, în fiecare lună, 
de peste 500 lei. Astfel, in anul 
viitor veniturile familiei mele 
vor fi cu aproape 5 800 lei mai 
mari decît. cele realizate in a- 
cest an. Calculele noastre, ale 
membrilor colectivului de
muncă de la depoul Adjud nu 
s-au oprit insă la socotirea
veniturilor. Sintem conștienți
că sporirea veniturilor noastre 
depinde direct de felul în care 
muncim — mai bine, mai rod

țirea continuă a stării de să
nătate a oamenilor muncii.

Viorica GHEORGHE
medic primar
la Spitalul clinic central 
de copii
„Grigore Alexandrescu" 
din Capitală

nic, de dezvoltarea continuă 
a economiei naționale. De a- 
ceea, am hotărit să răspundem 
grijii pe care ne-o poartă par
tidul și statul nostru cu noi 
angajamente și fapte de mun
că. Și pentru că noi, ceferiș
tii, cunoaștem și prețuim va
loarea fiecărui kilowat-oră, 
știm ce inseamnă această can
titate de energie pentru do
meniul in care lucrăm, ne-am 
hotărît să facem economii cit 
mai mari. Este vorba de căr
bune economisit la producerea 
energiei, de mai multe bunuri 
de larg consum produse cu e- 
nergia economisită. Mai mulți 
kilowați-oră puși la treabă in
seamnă productivitatea muncii 
mai ridicată', inseamnă te
melii mai puternice pen
tru creșterea nivelului de 
trai. Iată de ce, pentru anul 
1978, colectivul depoului nos
tru s-a angajat să reducă con
sumul specific de energie e- 
lectrică cu 500 000 kWh, să a- 
sigure remorcarea in bune 
condiții de siguranță și re
gularitate a circulației trenu
rilor, să satisfacă și mai bine 
solicitările tot mai mari de 
transport. Prin faptele noas
tre vom adăuga noi „imagini" 
în geografia muncii pe care o 
scriem si o predăm și aici, la 
depoul din Adjud.

Constantin IONICA 
mecanic de locomotivă 
electrică
la depoul C.F.R. Adjud
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Stagiunea teatrală a în
ceput, cum se știe, sub sem
nul unor necesare și aștep
tate înnoiri organizatorice. 
Constituirea noilor consilii 
de conducere — din care 
fac parte, alături de specia
liști din teatru și din afara 
lui, și reprezentanți ai spec
tatorilor, adică oameni ai 
muncii din întreprinderi, 
beneficiarii direcți ai crea
ției noastre artistice — care 
reprezintă o măsură exelen- 
tă pentru o mai strînsă le
gare a activității noastre 
de necesitățile și dorințele 
publicului. Fac această afir
mație pe baza unei destul 
de bogate experiențe. In
tr-adevăr, in cursul stagi
unii trecute, reprezentanți 
ai colectivului nostru, ac
tori și membri ai condu
cerii, au vizitat numeroase 
întreprinderi, instituții și 
școli și au avut numeroase 
întîlniri de lucru, au pur
tat discuții, au făcut schimb 
de opinii cu muncitori, e- 
levl, studențl. Am consta
tat, de fiecare dată, că ac
tivitatea teatrului este ur
mărită cu atenție șl inte
res, că spectatorii noștri au 
păreri și propuneri ce me
rită și trebuie luate în con
siderare. Repertoriul ac
tualei stagiuni, un reper
toriu de înaltă ținută ideo
logică și aleasă calitate ar
tistică, reflectă — credem 
și sperăm — punctele de 
vedere ale interlocutorilor 
noștri. Acum însă avem 
chiar în conducerea teatru
lui, în ■ forul menit să ori
enteze întreaga noastră ac
tivitate, doi reprezentanți 
ai oamenilor muncii și am 
putut constata deja cit de 
folositoare este prezența 
lor, a unor oameni care a- 
duc in judecarea fenome
nului teatral punctul de ve
dere viu, proaspăt al spec
tatorilor. Al unor specta
tori exigenți, care solicită

mereu îmbinarea armonioa
să a unui bogat și profund 
conținut de idei cu o for
mă estetică emoționantă, 
atractivă, împletirea adi
că a utilului cu plăcutul.

Cu ajutorul acestor mem
bri ai consiliului nostru de 
conducere vom lărgi și mai 
mult decît pină acum aria 
dialogurilor noastre cu 
spectatorii, vom intensifica

nești contemporane, cele 
mai bune pe care le vom 
avea, și din care vom alege
apoi, finind 
punctele de 
spectatorilor,

cont și de 
vedere ale 
pe cele pe

care le vom include în re
pertoriul stagiunii 1978,79. 
Am mai spus-o și am mai 
scris-o și altă dată : nu 
concepem un teatru rupt de 
public, un teatru făcut nu-

a oferi, în operele noastre, 
un model de erou comu
nist care, fără emfază, cu 
modestie, cu sentimentul 
că așa e firesc, că nu poate 
trăi în alt mod, dă tot ce 
este capabil, fizic și inte
lectual, societății, oameni
lor, patriei sale.

Noi, la Tg. Mureș, sin- 
tem ferm hotăriți să pro
punem spectatorilor noștri

Opinia muncitoreasca 
dinamizează activitatea 

slujitorilor scenei
sondarea opiniei lor, astfel 
ca activitatea noastră să fie 
în permanență in consens 
cu solicitările și necesită
țile publicului. Și, ca să dau 
un singur exemplu, în ur
ma părerilor formulate in 
ultimul timp de oameni ai 
muncii din diverse între
prinderi, care ne-au cerut 
mai multe comedii și spec
tacole populare, am hotărît 
— și am și acționat concret 
pentru transpunerea în 
practică a hotărîrii — să 
montăm în plus față de re
pertoriul inițial un aseme
nea spectacol.

Ne gîndim apoi, tot în 
intenția de a ne face cit 
mai folositori spectatorilor, 
de a răspunde cît mai bine 
solicitărilor lor, să supunem 
discuției publice, sub forma 
unor spectacole-lectură, un 
număr de 8—10 piese româ-

mai pentru plăcerea pro
prie sau a unei elite mino
ritare ; rațiunea însăși a 
teatrului a fost întotdeauna 
și este azi mai mult ca 
oricînd, la noi mai mult ca 
oriunde, aceea de a răspun
de problemelor contempo
raneității, intrebărilor ca- 
re-i frămîntă pe oameni, 
de a fi un mijloc — dar 
unul dintre cele mai impor
tante și mai eficiente — de 
influențare a conștiințelor, 
de unire a energiilor in 
vederea mobilizării lor în 
activitatea socială.

în acest context, mi se 
pare foarte important ape
lul recent al secretarului 
general al partidului — pe 
care nu-1 face pentru pri
ma oară și la care atît noi, 
cei din teatru, cît și drama
turgii nu am răspuns încă 
cu rezultate maxime — de

asemenea eroi. Doi drama
turgi dintre cei mal impor
tanți ne-au promis ase
menea piese pe care inten
ționăm să le prezentăm in 
premieră absolută. Din ceea 
ce cunoaștem pină acurn 
despre aceste lucrări — 
aflate pe șantierul de cre
ație al autorilor — avem 
convingerea că numeroșii 
tineri care umplu seară de 
seară sala noastră vor găsi 
în eroii lor principali oa
meni fermecători, care îm
bină intransigența princi
piilor politice, filozofice și 
etice cu o mare înțelegere 
și generozitate umană, ta
lentul omului de acțiune cu 
capacitatea de profundă 
meditație, seriozitatea și 
spiritul de înaltă răspun
dere cu care-și îndeplinesc 
obligațiile cu inteligența și 
umorul.

Vrem să facem să răsu
ne și pe scenă cuvîntul 
unor comuniști pătrunși de 
un înalt spirit revoluționar, 
exprimat convingător, co
rolar al acțiunii, al fapte
lor lor de zi cu zi, al fe
lului în care gindesc și se 
manifestă în orice împre
jurare a vieții. Ne bucurăm 
să găsim în piesele drama
turgilor cu care colaborăm 
eroi foarte diferiți ca tipo
logie, ca trăsături particu
lare și care acționează în 
condiții și situații complet 
deosebite — aceste aspecte 
comune, specifice celor mai 
buni comuniști, aspecte 
care îi recomandă ca eroi 
reprezentativi.

Teatrul din Tg. Mureș a 
început seria manifestărilor 
din cadrul ediției a doua a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" cu două 
premiere absolute — „Noap
tea cabotinilor" de Romu
lus Guga și „Bocet vesel 
pentru un fir de praf ră
tăcitor" de Andrăs Siito — 
realizate, după părerea 
noastră, atît ca scriitură 
dramatică, cit și ca specta
cole, la un bun nivel cali- 
litativ. Sintem hotăriți să 
dovedim — și noile regle
mentări ne ajută să o fa
cem — că cele opt premii 
obținute la prima ediție a 
festivalului nu au fost în- 
tîmplătoare, că în teatrul 
nostru ștacheta exigenței 
va fi din ce în ce mai ri
dicată, că dramaturgia ro
mânească — cea care slu
jește cel mai profund și la 
cel mai înalt nivel calita
tiv opera de modelare a o- 
mului de tip nou, construc
tor al comunismului — are 
la Tg. Mureș slujitori de
votați.

Dan
ALECSANDRESCU 
directorul Teatrului 
de stat Tg. Mureș

EVENIMENT CULTURAL

M. EMINESCU : I

Indestructibilul Chariot
într-o lume în care filmul era 

încă o curiozitate pentru iarmaroa
ce locale sau internaționale, o 
afacere pentru negustorii „pe pi
cior", o îndeletnicire dubioasă oco
lită cu grimase de artiștii mai mult 
sau mai puțin consacrați și ac
ceptată cu resemnare de lumpenul 
scenei și al cabaretului, intr-o 
lume în care banda de celuloid 
apărea ca o sucursală a galanteriei 
și a groazei, Chaplin a apărut, cum 
bine zicea un contemporan, „ca să 
decretinizeze" cinematograful, să-i 
ceară o demnitate la care extrem 
de puțini cutezau să viseze, să-i 
dea un statut. Mal’ mult : un rost. 
Acest rost a luat pentru el nume 
diferite — Chariot, Carlo, Carlos, 
Scharlie, Chap, Karl — dar a avut 
în toate limbile și pe toate me
ridianele aceeași semnificație. In
tr-o lume care avea,să se intitu
leze în curînd a telefoanelor albe
— telefoanele albe, ca și fastuoa
sele scări interioare, ca și piscina, 
ca și smochingul, ca și rochia de 
seară, începînd să constituie ele
mentele unei noi mitologii, care 
asigura marea evadare, marea 
transbordare în iluzie, in „visul 
american" — într-o asemenea lume 
omulețul cu gambetă și mustață, cu 
veston prea scurt și pantaloni prea 
largi, avea să întruchipeze „fața 
invizibilă a planetei", acea parte
— de fapt marea parte — a ome
nirii care, avind ghetele scilciate, 
(sau neavînd deloc), nu avea incâ 
acces la ecran. Chariot a intrat in 
istoria filmului ca un justițiar. Un 
justițiar stirnind în jurul lui un 
uriaș hohot despre care nimeni nu 
poate să spună dacă e de rîs sau de 
plins, dar nimeni nu poate să nu 
observe faptul că acest ilustru va
gabond. frate cu Don Quijote și văr 
cu Sancho Panza, in cea mai mare 
parte a drumului străbătut de el 
prin fața camerei, nu face altceva 
decit să Caute de lucru și să su
fere de foame, de foamea propriu- 
zisă cunoscută prea bine de el, el 
orfanul, el, băiatul-de-la-circ, el, 
eroul unei copilării dickensiene.

Intr-o lume în care filmul se 
făcea mai ales din deșeurile teatre
lor și din frumuseți in tranzit, el a 
impus stimei, admirației, iar mai 
tîrziu adorației, o meserie inedită. 
Clovn sublim, mim inegalat, el a 
dat burlescului un fior tragic și a 
căptușit cu o imensă durere verva 
nepăsătoare a commediei deU’arte, 
risul, „rîsul esperanto", țîșnit din 
gag-urlie sale geniale. Actor total, 
cu mult înainte ca acest termen să

fie pus în circulație și pe soclu, 
cineast angajat cu mult înainte ca 
acest termen să fie admis de Holly
wood, Hollywoodul starurilor și al 
tabu-urilor morale, Hollywoodul 
care în 1913 socotea că nu merită 
să-i plătească biletul de drum de 
la New York în California pentru 
o probă („înainte ca Chaplin să facă 
o nouă probă dorim să revedem 
proba de la New York — spunea 
telegrama lui Universal Pictures 
Corporation... Incercați-i altă pălă
rie... Eventual caschetă sau beretă 
scoțiană... Să renunțe la mustață și 
să-și schimbe numele ca să nu fie 
confundat cu Charlie Chase. Iliter- 
ziceți-i lui Chaplin să meargă legă
nat. Poate că e comic pe scena 
unui music-hall englez, dar pentru 
o audiență de masă trebuie să fim 
atenți să nu-i jignim pe cei ce 
șchioapătă...), Hollywoodul care în 
1939, cu an an înaintea prezentării 
Dictatorului, cu doi ani înaintea 
celebrului „discurs la telefon" in 
care Chaplin cerea intrarea Statelor 
Unite în războiul antihitlerist, il 
trimitea în fața comisiei activități
lor nonamericane, Hollywoodul 
care stîrnea în jurul lui scandaluri 
penibile și procese defăimătoare și. 
pînă la urmă, îl silea să se ostra
cizeze.

într-o lume în care enciclopediile 
înregistrează cu foarte mare avari
ție capodoperele de celuloid, cele 
peste 80 de filme ale sale sint im- 
barcate în trenurile cu destinația 
Eternitate. Nici un slujitor al celei 
de-a șaptea arte n-a fost ridicat pe 
un piedestal atît de înalt. A fost 
comparat cu Moliere, cu Shakes
peare, cu Picasso. In imaginația 
populară, persoana Iui fizică și per
sonajul creat de el s-au contopit 
intr-un mit comun. Realitatea și le
genda s-au întrețesut, s-au sudat, 
au ajuns să se confunde. La cata
falcul quasinonagenarului Chaplin 
omenirea îl plînge pe Chariot. 
Trista veste ne vine din somp
tuoasa locuință din Corsier-sur- 
Vevey, dar ochii minții noastre re
fuză peisajul tihnitei, antisepticei 
Elveții. In imaginația noastră por
tretul lui Chaplin nu se decupează 
pe un „șaleu", ci într-o cabană, la 
o masă de scindură negeluită unde 
Chariot iși devorează șireturile de 
la ghete, ca . pe niște macaroane 
apărute, în sfîrșit. la capătul unei 
foame ancestrale. Este cel mai fan
tastic și mai cutremurător, cel mai 
delirant și mai dureros gag din 
istoria filmului.

Ecaterina OPROIU

A APĂRUT: 
„REVISTA ROMÂNĂ 

DE STUDII 
INTERNAȚIONALE" 

Nr. 4 (38) 1977
Din sumar : „Crearea Republicii 

— act de cea mal mare însemnătate 
pentru progresul României" (Gheor- 
ghe Surpat) ; „Unele considerațiuni 
asupra strategiei internaționale pen
tru cel de-al treilea deceniu al Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(1981—1990) ; (Ion N, Bărăceascu) ; 
„Rolul organizațiilor internaționale 
in reglementarea pașnică, a diferen
delor ivite între state" (George E- 
lian) : „Organizarea și funcționarea 
Comisiei de arbitraj de pe lingă Ca
mera de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România, in lu
mina noilor reglementări" (Salvator 
Brădeanu) ; „Procedura de adoptare 
prin consens a hotărârilor in activi
tatea Fondului Monetar Internațio
nal pentru Reconstrucție și Dezvol
tare" (Raluca Miga Beșteliu).

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
11,00 In alb șl negru — documentar ar

tistic .
11,50 Un sat șl-a găsit izvoarele. Re

portaj TV
12,10 Telex
12.15 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Matineu de vacanță. Minunatele 

intlmplări ale copiilor Brady
17,00 La volan
17.15 Publicitate
17,20 Intilnlre muzicală cu Jeanina Ma- 

i tei, Dorin Anastaslu șl grupul 
vocal cantabile.

17.35 Orașul fără străzi. Reportaj filmat 
de scriitorul Radu Selejan

17.55 Pagini din opere românești
18,30 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură

19,00 Tribuna TV
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Republica XXX, Azi, județul Ma

ramureș
20,15 Teatru TV : „Să umplem pămintul 

cu visuri". Premieră TV. Scenariu 
pentru televiziune de Dan Tăr- 
chilă după piesa „Marele fluviu iși 
adună apele" de același autor 

22,05 Anul politic extern
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copil : Ivanhoe 

(ultimul episod)
20.15 Viața economică a Capitalei, Eco

nomia bucureșteană la cota anu
lui '30

20,45 Tineretul Capitalei
21.15 Telex
21.20 Muzică de cameră din integrala 

sonatelor pentru pian de Ludwig 
van Beethoven

21.50 Inscripții pe celuloid • Arta popu
lară la Kolocsa — producție a te
leviziunii din R. P. Ungară • Ase- 
novgrad — producție a televiziunii 
din R. P. Bulgaria

OPERE, VOLUMUL VII
In editura Academiei, continuînd 

ediția critică a operei marelui nostru 
poet, Mihai Eminescu, întemeiată și 
realizată in partea ei decisivă de 
Perpessicius, recent a văzut lumina 
tiparului cel de-al Vll-lea volum, 
Proza literară (cu 77 de reproduceri 
după manuscrise). Ediția critică 
este îngrijită de un colectiv de cer
cetători de ia Muzeul literaturii ro
mâne : Dimitrie Vatamaniuc, Anca 
Costa-Foru, Eugenia Oprescu și Pe
tru Creția, coordonator. Redactorul 
volumului : Georgeta Mitran.

Studiul introductiv „Proza litera
ră a Iui Eminescu" de Perpessicius 
este precedat de articolul explicativ 
al lui Al. Oprea : „Perpessicius și ro
manul ediției integrale a operei lui 
Eminescu" și urmat de „Lămuriri 
pentru volumul de față" de Petru 
Creția.

Evident, apariția celui de-al 7-lea 
volum și astfel reluarea, conti
nuarea aceleiași ediții întemeiate de 
Perpessicius constituie un eveniment 
remarcabil ce se înscrie în șirul a- 
celora menite să ridice marilor va
lori ale culturii românești monumen
te durabile, concepute și realizate 
în spiritul celor mai înalte exigențe 
științifice. în acest sens, ediția cri

tică dedicată operei poetului națio
nal tinde să-și ocupe locul meritat 
de model, ediție de referință ce tre
buie, de altfel, să stea la baza tex
telor numeroaselor tipuri de ediții 
din opera eminesciană.

Felicitind colectivul care printr-un 
admirabil efort a asigurat îngrijirea 
volumului de proză literară, editura 
și Muzeul literaturii române pentru 
strădaniile pe care le depun pentru 
ca 1989 să fie anul încheierii editării 
grandioasei opere eminesciene, acad. 
Șerban Cioculescu, în cadrul unei 
conferințe de presă, organizată la 
editura Academiei, a vorbit pe larg 
despre exigențele și dificultățile al
cătuirii acestei ediții majore, de in
teres național, subliniind, totodată, 
importanța muncii de benedictin că
reia i se dedică cercetătorii ce-și 
pun cunoștințele în serviciul elabo
rării ei. Fiindcă, într-adevăr, nici un 
efort nu-i prea mare pentru a înălța 
monumentul aceluia care, la rindu-i, 
a muncit eroic pentru cultura și spi
ritualitatea neamului său, asimilind 
cu inegalabilă forță vaste cunoștințe 
și puțind fi pe drept cuvînt conside
rat un mare savant, erudit cum pu
țini alții, un om deplin, cum a și fost 
denumit.

Invitație la excursii
în întreaga țară, 

oficiile județene de 
turism și filialele lor 
au stabilit variate 
programe de excursii. 
Pînă la 31 martie, tu
riștii care participă la 
excursiile organizate 
în primele cinci zile 
ale săptămînii benefi
ciază de însemnate 
reduceri la transportul 
cu autocarele și 
microbuzele. Reduce
rile sînt diferențiate, 
cele mai mari acor- 
dindu-se grupurilor de 
elevi, studenți, pen
sionari, membri ai 
C.A.P. și lucrători ai 
I.A.S.

Organizînd excursii 
pe traseele ce duc 
spre Valea Prahovei, 
Oltenia de sub mun

te, Maramureș și Țara 
Oașului. Porțile de 
Fier, Munții Banatu
lui, Munții Apuseni, 
Tara Hațegului, Mun
ții Retezat, Valea Ol
tului, spre alte zone 
turistice bine amena
jate din apropierea lo
calităților urbane, ofi
ciile județene de tu
rism și filialele lor 
facilitează petrecerea 
plăcută a timpului li
ber. Notăm, de ase
menea, că se progra
mează Circuitul turis
tic al României.

Firesc, excursiile în 
diferite colțuri ale 
țării oferă un prilej 
de îmbogățire a cu
noștințelor și pentru 
oamenii care muncesc 
în diferite domenii de

activitate. Bunăoară, 
în această perioadă, 
cînd lucrările agricole 
sînt încheiate, mem
brii cooperativelor a- 
gricole de producție 
și ceilalți lucrători 
din agricultură parti
cipă, in mare număr, 
la excursii care le 
oferă și prilejul de a 
participa la diferite 
schimburi de expe
riență.

De asemenea, acum 
în perioada vacanței 
de iarnă oficiile jude
țene de turism organi
zează excursii pentru 
grupuri de elevi, tra
seele fiind stabilite 
după solicitări.

în fotografie : ilus
trată din Oradea.
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Dan TARCHILA^

piese istorice"„Trei
In seria de „teatru 

comentat" a editurii 
„Eminescu". Dan Tăr- 
chilă reunește drame
le sale istorice „Io, 
Mircea V o i e v o d", 
„Moartea lui Vlad 
Țepeș", „Marele sol
dat". Scrise și repre
zentate de-a lungul 
unui deceniu, gindite 
dintr-o perspectivă 
contemporană a isto
riei, aceste piese s-au 
bucurat de aprecierea 
publicului și a criti
cii — ecourile publi
cistice (de fapt in ex
clusivitate cele favo
rabile) constituindu-se 
în „dosarul" documen
tar al volumului.

O nouă lectură, sti
mulată și de unitatea 
editorială, reconfirmă 
convingeri căpătate în 
atmosfera febrilă a 
premierelor. Dan Tăr- 
chilă are în primul 
rind calitatea rară a 
patosului istoric. Dra
mele lui pledează pen
tru un adevăr, pentru 
un temei al locurilor 
noastre. Se resimte aici 
linia tradițională și fe
cundă a direcției ro
mantice din drama
turgia noastră. Mir
cea și Țepeș au 
giandoare epopeică, 
sint vizionari, vorbesc 
in numele strămoșilor 
și al poporului. Țăra- 
nii-eroi din „Marele 
soldat" sint figuri isto
rice ale ostașului ro
mân dintotdeauna. 
Lupta sfintă a neatir- 
nării este și pentru 
Mircea cel Bătrin, șl 
pentru Vlad Țepeș, și 
pentru țăranii de la

Plevna un rost gospo
dăresc in afara căruia 
nu se poate viețui. Prin 
această dimensiune de 
înaltă fibră patriotică, 
cele trei drame isto
rice se întilnesc și se 
constituie in secvențe 
literare din marea 
epopee națională.

Sigur, fiecare piesă 
are individualitatea ei 
literară, este stăpinită, 
dominată de o anume 
înțelegere a faptelor, 
a voievozilor, a po
porului. „Io, Mircea 
Voievod" e o dramă 
a înțelepciunii politi
ce, o înțelepciune de 
sorginte populară ce 
așază vatra, neamul, 
ființa românească la 
temelia rostului pu
terii. Se face simțit, 
permanent, adagiul e- 
minescian : „Eu îmi 
apăr sărăcia și ne
voile și neamul". Pu
terea domnitorului este 
depozitara marilor vir
tuți ale poporului și 
nu o dată Mircea a- 
mintește șovăielnicilor 
că el acționează în 
numele unei statorni
cii cu rădăcini in 
veacurile întemeieto
rilor.

„Moartea lui Vlad 
Țepeș" este o secvență 
de teatru cu pronun
țat caracter meditativ. 
Vlad este un tipic re
prezentant al evului 
mediu românesc, cu o 
deschidere europeană 
a viziunii politice. E 
un personaj tragic cu 
acute drame de înțe
legere, căci între jocul 
perfid al politicii Im
periale și sentimentul

său patriotic Vlad tre
buie să se pună de 
acord cu starea de 
fapt. Un posedat al a- 
devărului istoric — a 
vrut să ne dea drama
turgul prin acest per
sonaj devenit legendar 
încă din viață. Un lu
cid pină la durere, in 
care clocotește sîngele 
Basarabilor. „Țara 
mea arde pentru țoale 
dreptățile lumii", spu
ne Vlad Țepeș min- 
drului vlăstar al Cor- 
vineștilor ca o con
cluzie irevocabilă după 
aprige confruntări cu 
sine. Vlad Țepeș apa
re, potrivit dramatur
gului, ca un înțelept 
grav, făcînd ordine in 
istorie cu seninătatea 
purtătorilor de cuvînt 
ai însăși istoriei.

„Marele soldat" a

fost omagiul scriitoru
lui în anul jubiliar al 
centenarului indepen
denței. El și-a dedicat 
scrierea marelui erou 
al națiunii române — 
țăranul, nemurit de 
Alecsandri și Emines
cu, de Coșbuc și de 
Iorga. Urmărind desti
nul unei familii țără
nești din Dobrogea, în 
lunile războiului, al 
mai multor țărani cu 
rostul pecetluit de răz
boiul libertății, drama
turgul a reușit să cre
eze tipuri viguroase 
de patrioți, sfidători 
de moarte, cu simțul 
datoriei naționale. în 
opoziție cu ei, pentru 
întregirea cadrului de 
epocă, sînt introduse 
în acțiune și citeva 
conștiințe opace, re
trograde, balast al is
toriei ce distonează 
grotesc cu masele eroi
ce. Scenele de front ni 
se par realizate artis
tic prin concizia repli
cii. Gradați și ostași 
vorbesc unica limbă a 
războiului neatirnării.

Tranșeele concentrea
ză și înalță la valoare 
de simbol tot ce are 
pămintul românesc 
mai bun — oameni 
din toate provinciile 
românești. Și astfel 
reținem și concluzia 
acestei piese — uni
tatea de simțire pa
triotică a români
lor de pretutindeni. în
tru jertfă și izbindă.

Relevînd semnifica
țiile moral-patriotice 
ale celor trei drame 
istorice, credem că am 
întimpinat cum se cu
vine volumul lui Dan 
Tărchilă. Ne-am ală
turat. de altfel, celor 
trei prefațatori ai pie
selor — N. Carandino, 
Romulus Vulpescu, E- 
mil Mânu — care au 
subliniat și salutat 
prezența în dramatur
gia noastră a unor 
texte ce slujesc activ, 
prin mesajul lor lim
pede și emoționant, o- 
perei de educație pa
triotică.

Ionuț NICULESCU

Florin COSTINESCU:

„Numărătoare de aștri"
Multe din poemele 

noului volum de ver
suri al lui Florin Cos
tinescu („Numărătoa
re de aștri" — editura 
„Albatros", 1977) sint 
încercări de figurare a 
unei „ars poetica", 
definiții lirice ale poe
ziei si ale condiției 
poetului. Aceasta are 
menirea să lărgească 
granițele cunoașterii, 
este pionierul care de
frișează teritorii ne
știute, descoperitorul

unui conținut ascuns, 
sensibil, în cuvînt. 
Viața „îi spune : / 
Mergi pe raza privi
rii mele / pînă unde 
eu nu mai pot să văd, / 
există acolo I si dă 
numele tău / continen
tului pe care îl smulgi 
/ întorcîndu-1 cuvin- 
tului" („Continentul 
întors"). Poezia este 
înțeleasă ca mod de 
existență și, deci, 
de cunoaștere, prin 
care poetul, atent la

„murmurul lumii", îl 
descifrează, cu riscul 
de a-i anula misterul: 
Poemul care dă si ti
tlul cărții îl surprinde 
pe eroul liric într-o 
ipostază definitorie 
pentru crezul său poe
tic : el face „numără
toare de aștri", inse- 
riază adică neînseria- 
bilul, ca un creator de 
univers. Această con
tabilitate celestă iși 
află complementul te
restru in scrutarea

adîncimilor sufletului 
omenesc, revelatoare 
de corespondențe se
crete, care apropie cele 
două planuri pină la 
identificare : „Intrea- 
bă-te pină amețesc 
stelele / din tine, de 
dincolo de tine, / de 
cite ori mori si învii / 
si ai ramure goale, / și 
ai ramure pline" (s.n.) 
(„Pină nu mai exis
tă").

Fată de volumele 
anterioare se remarcă 
în poezia lui Florin 
Costinescu din „Numă
rătoare de aștri" do
minanta meditativ- 
confesivă a tonului, 
înclinația spre filozo
fare, în limbai poetic, 
asupra rosturilor fun
damentale ale ființei. 
Exceptind, firește, alu
necările către demon
strația didactică, așa 
cum se intimplă in, 
de exemplu, „Devora- 
toarea sansă". în „Nor 
peste vară", o frumoa
să poezie de dragoste, 
durerea neîmplinirii, 
îndelung filtrată, a 
devenit blinda melan
colie a romanței : 
„Prin anii-porți, prin 
marea poartă / numi
tă vis, numită soartă/ 
intrăm iubito neală- 
turi / în mari imperii 
de omături. / Anume 
parcă să ne doară / a 
nins un nor peste o 
vară, / imens a nins și 
în neștire / erai mi
reasă, eram mire, / 
zăpadă dintr-un cer 
trecut / căzu din veac 
neîntrerupt. / peste 
grădinile visate / ră
mase pururi neum
blate".

De la un volum la 
altul, poezia Iui Florin 
Costinescu evoluează 
nespectaculos, dar si
gur.

Valentin F. 
MIHAESCU
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teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al Ill-lea — 19.30, 
(sala mică): Comedie de modă 
veche — 19.30, (sala Atelier): Cine 
a fost Adam? — 17.
• Opera Română: Aida — 19.
• Teatrul de operetă: Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lanctra** (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei): Elisabeta I —
19.30.

q Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Teatrul de comedie: Zăpăcitul
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru): Micul infern — 19,30, (sala 
Studio): Ultima cursă — 19.
• Teatrul Ciulești: Comedie fără 
titlu — 15, Cu oltencele nu-i de 
glumit — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: De 
ia om la om — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19,30 (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română1* : Cîntece din prispa casei
- 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă": Recrea
ția mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București: Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

cinema
• Rîul care urcă muntele: PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, FAVORIT — 11,15: 13,30;
15.45; 18; 20,15, FEROVIAR - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Melodiile nopții albe: EFORIE 
- 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Schmidt tace... și nu face:
TIMPURI NOI — 13,30; 15,45;
18; 20.
• Evadați din viitor: SCALA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45}
16; 18,15; 20,30, PALATUL SPOR
TURILOR Șl CULTURII - 17.
• Cîntecul lebedei: FESTIVAL — 
9; 11,30; 14; 17; 19,45.
• împușcături sub clar de lună: 
CENTRAL — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Condurul și trandafirul: LU
CEAFĂRUL — 9,15; 12,30; 16; 19.15, 
CAPITOL — 9.30; 12,30; 16; 19,15.

• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică: VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.

Poruncă întunecată: EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA - 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20.
• Tom și Jerry: FLAMURA — 9.
• Program de desene animate — 
9,30; 11,30, Sărbătoarea sălbatică — 
13,30; 15,30; 18; 20: DOINA.
• Floare de cimp: GRIVIȚA —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, AURO
RA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Melodiile Broadwayului: BU- 
ZEȘTI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, CINEMA STUDIO 
— 10; 12* 20.
• Mickey Mouse — 9,45, Visul lui 
Tănase și Bing-bang — 11,45, La 
întâmplare, Balthazar — 14; 16,15, 
Răsună valea — 18,30, Tronul în- 
singerat — 20,30: CINEMATECA.
• Imposibila poveste de dragos
te: BUCEGI - 11,30; 13,30; 16;
18; 20.
• Aripioară sau picior?: LIRA —
15.30; 18; 20,15, FLOREASCA —
15,30; 18; 20, MIORIȚA — 9; Îl; 
13.15; 15.30; 17,45; 20.
• Fair-play : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Al șaptelea continent: DRUMUL 
SĂRII - 16; 18; 20.
• Mama: GIULEȘTI — 11; 13,15;

15,30; 17,45; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic: PACEA - 15; 17,30; 20.
• Iarba verde de acasă: COTRO-
CENI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Ura: MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Regăsire: VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• Piedone, comisarul fără armă: 
POPULAR — 15,45; 18; 20.15.
• Aripi frinte: COSMOS — 16; 
18; 20.
• Mark polițistul: FLACÂRA — 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Oaspeți de seară: PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
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FAPTUL
DIVERS
Din toată
inima!

Pentru a putea fi supus unei 
dificile intervenții chirurgicale 
la spitalul Brincovenesc, Du
mitru Tomescu, muncitor la în
treprinderea „Electromagnetica" 
din București, avea nevoie de 
o masivă transfuzie de singe. 
S-a apelat la ajutorul tovarășilor 
săi de muncă. Imediat, s-au 
prezentat sd doneze picături de 
viață salvatoare un număr de 
două ori mai mare de muncitori 
decît fusese indicat. „Nu-i 
nimic că am venit mai multi — 
a spus unul dintre ei. intii 
vrem sd fim siguri de tovarășul 
nostru si, al doilea, mai sint oa
meni suferinzi care au nevoie 
de ajutor". Gestul lor i-a emo
ționat pe oamenii in halate albe, 
iar colegul lor, salvat din cea 
mai grea cumpănă a celor 30 de 
ani de viață pe care-i are — 
cum ne scrie el — le aduce si 
pe această cale cele mai căl
duroase mulțumiri. Din toată 
inima!

„Cît mac
e vara prin 
livezi../*

Frumoasa urare din nu mai 
puțin frumoasa „Nunta Zamfi
rei" — (Cît mac e vara prin li
vezi / Atîția ani la miri urez) — 
a fost rostită în acest an de mii 
și mii de ori în toate orașele 
și satele țării. în municipiul 
Țulcea, această urare a fost 
rostită în 1977, pînă ieri, de 750 
de ori. „Zamfira" din cea mai 
tinără familie tulceană este 
Alexandrina-Ana, iar „Viorel" 
este Nicolae și amîndoi se re
comandă de acum înainte — 
Roșea. N-or fi ei prinți ca eroii 
lui Coșbuc, în schimb sînt stu
denți și viitori specialiști în noua 
cetate industrială de la intrarea 
în mirifica Deltă a Dunării, cu 
frumusețile ei mai ceva ca-n po
vești. Și o întîmplare de bun 
augur : în ziua oficierii căsă
toriei celor doi Roșea, la aceeași 
primărie s-a înregistrat nașterea 
unui nou copil. Coșbuc își con
tinua urarea : „Iar noi să mai 
jucăm un pic / Și la botez".

Taina 
dintr-o 
scorbură

Titlul acestei note ar putea 
să sugereze o curiozitate a na
turii sau o invitație la medita
ție : Ce anume poate să ascun
dă scorbura unei sălcii ? Vreun 
cuib de pasăre rară ? Vreo co
moară ? Și nouă ne-ar fi plăcut 
să scriem despre astfel de lu
cruri, dar n-o putem face din 
cauza lui Vasile Ciubotaru. A- 
cest Vasile Ciubotaru n-a găsit 
altceva mai bun de făcut decit 
să dea iama prin vestiarele mi
nerilor de la o exploatare din 
Comănesti, cărora le lua cam tot 
ce le găsea prin buzunare, dar 
mai ales bani. La sesizarea mi
nerilor, organele de miliție au 
organizat o pindă pentru a-l 
prinde pe făptaș in flagrant. Și 
l-au prins, astfel că Vasile Ciu
botaru a fost nevoit să dezlege 
Si.„ taina scorburii. El transfor
mase scorbura bietei sălcii in
tr-un loc unde ascundea banii 
sustrasi. Taină dezonorantă.

S-a întîmplat 
lîngă 
un bloc

Puțin după ora prînzului, pe 
șantierul nr. 1 al întreprinderii 
județene de construcții Botoșani 
s-a întîmplat un grav accident 
de muncă. In timp ce lucra la 
amenajarea trotuarului de lîngă 
un bloc aflat în construcție, 
Lazăr Dumitru a fost sur
prins și lovit de mai multe că
rămizi căzute de pe planșeul 
unui balcon. Din primele investi
gații întreprinse de Inspectora
tul de 
muncii, 
cărămizi 
planșeul
mortar care se manevra cu aju
torul unei macarale turn. Sufe
rind multiple fracturi, L.D. a 
decedat in drum spre spital.

stat pentru protecția 
rezultă că respectivele 
au fost antrenate de pe 
blocului de bena cu

VNotă de plată 
de... nota IO

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprl|inul corespondenților 
„Scintell'

împreună cu cițiva colegi. 
Alexandru H. din satul Negrești 
a servit masa („Repede, că ne 
grăbim") la restaurantul „Ceah
lăul" din Piatra Neamț, după 
care fiecare $i-a văzut de trebu
rile lui. Firește, nu mai înainte 
de a fi fost achitată nota de 
plată. Prompt, ospătarul Con
stantin Pagu, de aproape 30 de 
ani în meserie, le-a intocmit, 
corect, respectiva notă. Dar abia 
au plecat consumatorii, că ospă
tarul a si observat sub masă 
portmoneul lui Alexandru H„ în 
care se aflau peste 2 000 lei. Fără 
sd mai stea pe ginduri. ospăta
rul a dat fuga pe străzi pină 
cind l-a găsit pe păgubaș. Așa
dar. la nota de plată a ospăta
rului se poate adăuga și nota 

la purtare.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru mesajul 
dumneavoastră de condoleanțe pe care mi l-ați adresat ca urmare a dezas
truosului cutremur de pâmînt din regiunea Kerman.

împreună cu familiile îndoliate, apreciez în mod deosebit această ex
presie a compasiunii dumneavoastră.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Sesiune științifică

Industria județului Dîmbovița a îndeplinit 
planul pe anul 1977

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

La Iași au avut loc lucrările se
siunii științifice „Elaborarea unui 
model optim de dezvoltare econo
mico-socială a județului Iași", orga
nizată de comitetul județean de 
partid. La această manifestare au 
luat parte profesori universitari și 
cercetători științifici, alți specialiști 
din Iași, București și alte localități, 
conducători de întreprinderi și insti
tuții. primari comunali, activiști de 
partid și de stat din județul Iași. La 
lucrări a participat tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid. (Manole Corcaci).

Plenara Consiliului Central
al U.G.S.R.

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Oamenii muncii din județul Dîm
bovița, in frunte cu comuniștii, ra
portează îndeplinirea, cu 14 zile mai 
devreme, a planului producției 
globale industriale pe acest an. In
tr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Comitetul județean de partid 
f ■ scrie, printre altele : Acest succes 
ne permite ca, pină la sfirșitul anu
lui, să realizăm suplimentar o pro
ducție globală industrială în valoare 
de aproape 560 milioane lei, concre
tizată in 42 milioane kWh energie 
electrică, 29 mii tone cărbune, 20 mii 
tone laminate finite pline din oțel, 
2 600 frigidere, aparataj electric de 
joasă tensiune în valoare de 30 mi
lioane lei, 116 strunguri, 8 instalații de 
foraj sonde țiței, 28 000 tone ciment, 
2 500 tone lacuri și vopsele. 320 000 
mp țesături, 1500 hl lapte și alte 
produse. 85 la sută din depășiri au 
fost obținute pe seama creșterii pro
ductivității muncii, ceea ce constituie 
o garanție temeinică pentru înfăp
tuirea programelor adoptate de Con
ferința Națională a partidului privind 
obținerea în acest cincinal, la nivelul 
județului, a unei producții suplimen
tare de peste 3 miliarde lei.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru, 
biroul comitetului județean de partid 
și comitetul executiv al consiliului 
popular județean își exprimă întrea
ga gratitudine și profunda recunoș
tință față de măsurile recente a- 
probate de Comitetul Politic Execu
tiv privind devansarea cu trei luni 
a procesului de încheiere a primei 
etape de majorare a retribuției tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii.

Profund și vibrant mobilizați de 
magistralul raport prezentat de dum
neavoastră Conferinței Naționale a 
partidului, ne angajăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm și în viitor 
intr-un înalt spirit de ordine și dis
ciplină, de exigență și responsabili
tate comunistă pentru mai buna or
ganizare a producției și a muncii, fo
losirea mai judicioasă a suprafețe
lor și capacităților de producție, a 
întregului potențial, material și uman 
de care dispunem, pentru transfor
marea cantității într-o nouă calitate 
in toate domeniile de activitate, con
tribuind astfel la progresul și pros
peritatea poporului, a patriei noastre 
— România socialistă.

Județul Vaslui 
a indeplinit planul 
pe primii doi ani 

ai cincinalului
(Urmare din pag. I)

„Sîntem hotărîți să realizăm exemplar 
sarcinile ce ne revin44

(Urmare din pag. I)
tiv de oameni ai muncii din combi
natul nostru au luat cunoștință cu 
deplină satisfacție de noile măsuri 
adoptate, la inițiativa dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, privind 
reeșalonarea creșterii veniturilor oa
menilor muncii stabilită pentru pri
ma etapă. Cimentiștii din Fieni, ală
turi de întregul popor, își exprimă 
deplina lor gratitudine pentru grija 
părintească pe care conducerea parti
dului, dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, o purtați

pentru bunăstarea și fericirea între
gului popor.

în semn de înaltă recunoștință, 
noi, producătorii de ciment, tuburi, 
var și plăci din azbociment, ne 
reafirmăm hotărîrea de a nu precu
peți nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din Programul suplimentar de dez
voltare economico-socială a Româ
niei pe perioada 1978—1980, adoptat 
de Conferința Națională a partidu
lui, conștient! fiind că astfel ne vom 
aduce o prețioasă contribuție la în
florirea patriei noastre socialiste.

rea traducerii în viață a hotărîrilor 
partidului, a Programului suplimen
tar de dezvoltare economică și soci
ală a țării pînă în 1980. Rezultatele 
din primii doi ani confirmă că avem 
o bază trainică pentru realizarea 
unor sarcini sporite în perioada 
1978—1980 și să atingem la finele 
cincinalului 12 miliarde Iei, așa cum 
este înscris în Programul privind 
măsurile suplimentare de dezvoltare 
economico-socială aprobat de Con
ferința Națională.

Beneficiem de investiții pentru noi 
obiective, care vor asigura o creștere 
a potențialului industrial al județu
lui. în acest cincinal, de peste 2,5 ori 
față de cincinalul precedent. Avem 
program de acțiune pentru devansa
rea punerii în funcțiune a unor obiec
tive și de atingere înainte de ter.- 
men a parametrilor proiectați. Toa
te acestea le vom realiza cu un plus 
de efort, prin mobilizarea tuturor 
resurselor locale, în vederea sporirii 
contribuției județului Vaslui la în
făptuirea Programului suplimentar 
de dezvoltare economico-socială a 
țării pină în anul 1980.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, că vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională a partidului, în 
vederea accelerării procesului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

A apărut

ALMANAHUL
„SCÎNTEIA" 1978

Luni a avut loc Plenara Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

în lumina Raportului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, plenara a dezbătut sarcini
le ce revin organelor și organizații
lor sindicale pentru înfăptuirea ho
tărîrilor de însemnătate istorică ale 
marelui forum al comuniștilor, a 
Planului național unic de dezvolta
re economico-socială pe anul 1978 
și a adoptat în acest scop un plan 
de măsuri.

Plenara a mai dezbătut șl apro
bat Raportul cu privire la execuția 
preliminată a bugetului Consiliului 
Central al U.G.S.R., uniunilor sin
dicatelor pe ramură de activitate și 
consiliilor teritoriale ale sindicatelor 
pe anul 1977 și proiectul de buget 
pe 1978 ; Hotărîrea Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. cu privire la orga
nizarea și funcționarea consiliilor și 
comisiilor pe probleme și ramuri de 
activitate ale organelor sindicale ; 
Raportul privind activitatea interna
țională desfășurată de U.G.S.R. in 
1977 și sarcinile de viitor ale aces
tei activități ; Propunerile cu privire 
la îmbunătățirea statutului caselor 
de ajutor reciproc organizate de 
sindicate.

în încheierea lucrărilor plenarei, a 
luat cuvintul tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune :

în numele oamenilor muncii, mem
bri ai sindicatelor din țara noastră 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — plenara Consi
liului Central a) Uniunii Generale a 
Sindicatelor exprimă adeziunea to
tală la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, la te
zele, orientările și concluziile Rapor
tului prezentat de dumneavoastră 
Conferinței Naționale a partidului, 
hotărîrea de neclintit a sindicatelor 
de a participa cu toată energia și 
abnegația la îndeplinirea exemplară 
a hotărîrilor de însemnătate istorică 
adoptate de înaltul forum al comu
niștilor români.

Membrii Consiliului Central al 
U.G.S.R., apreciind însemnătatea de
osebită a tezei privind transformarea 
cantității într-o nouă calitate, supe

rioară, ca o contribuție personală a 
secretarului general al partidului la 
dezvoltarea științei conducerii socie
tății socialiste, exprimă voința orga
nelor și organizațiilor sindicale dc 
a-și subordona întreaga activitate 
organizatorică și politico-educativă 
pentru unirea eforturilor maselor 
largi populare in vederea înfăptuirii 
programelor de dezvoltare economico- 
socială și ridicare a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Punînd accentul 
pe perfecționarea laturilor calitative 
ale activității economice, sindicatele 
vor acționa pentru punerea în va
loare la un nivel calitativ superior a 
potențialului tehnic, material și 
uman din toate unitățile, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al întregii 
producții, reînnoirea și modernizarea 
produselor, folosirea intensivă a ca
pacităților de producție și sporirea 
productivității muncii, valorificarea 
rațională a bazei de materii prime 
șl energetice, a tuturor resurselor, di
minuarea costurilor de producție, în
deplinirea programului sporit de in
vestiții din anul 1978 și întregul cin
cinal; vom îndeplini întocmai indi
cațiile privind sporirea rolului sin
dicatelor in organizarea și conduce
rea adunărilor generale ale oameni
lor muncii, în formarea și educarea 
oamenilor în cultul muncii, al parti
cipării efective la conducerea socie
tății.

Participant!! la plenară și-au ex
primat, totodată, recunoștința pro
fundă față de hotăririle Conferinței 
Naționale a partidului privind pro
gramul de creștere mai accelerată a 
nivelului de trai și de trecere la 
săptămîna de lucru cu program re
dus, măsuri de care vor beneficia 
toți membrii sindicatelor, apreciind că 
transpunerea lor în viață în condi
ții optime va putea avea loc numai 
pe baza realizării producției supli
mentare de 100—130 miliarde lei. 
peste prevederile cincinalului, a ri
dicării eficientei întregii activități.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. vă asigură, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sindicatele vor depune întreaga e- 
nergie și capacitate de muncă pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, a prețioase
lor dumneavoastră indicații, con
tribuind în mod activ la dezvoltarea 
economico-socială a României, la în
făptuirea programului partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a țării 
noastre spre comunism.

Blazonul noului port al Balticii

vremea

„DACIADA, o competiție pentru toți“ 

călărași .• Porțile stadioanelor - deschise 
mai larg activității sportive de masă

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 decembrie, tn țară: Vreme 
relativ umedă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, atît sub 
formă de ninsoare, cit și sub formă 
de lapoviță și ploaie, mai frecvente in

nordul țării. Vintul va sufla slab pină 
la moderat, prezentînd Intensificări lo
cale in zona de munte, pină la 70 km 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 0 șl plus 2 gra
de, izolat mai coborîte in estul Tran
silvaniei, iar cele maxime între minus 
2 și plus 6 grade, local mai ridicate, tn 
București: Vreme relativ umedă, cu 
cer variabil, mai mult noros. Precipi
tații slabe. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

Șoseaua care lasă în urmă Szcze
cin trece printr-un coridor tăiat prin 
mijlocul pădurilor de conifere și 
mesteceni. De-o parte și de alta, 
perdele vegetale limitează orizon
tul, reamintind vizitatorului că stră
bate 
sive 
pătul 
por* 
insule, la vărsarea 
Baltica și legat printr-un canal na
vigabil. lung de 65 km. de portul 
Szczecin, situat pe Odra. Cele două 
unități componente au dat naștere 
unui vast complex portuar în extre
mitatea sud-vestică a Balticii. Func
ția sa dublă, de port fluvial și ma
ritim. conferă complexului un rol de 
primă mărime în economia maritimă 
a țării socialiste prietene. Pe aici se 
scurge peste 70 la sută din tranzitul 
portuar de mărfuri al Poloniei. 16 
linii de navigație leagă complexul de 
porturile Europei, 
de Sud.

Ca pretutindeni 
boiul a prefăcut 
în ruine 
porturi.
au
te și peste 400 
de 
impiedicind circulația Și dacă Szcze- 
cin-ui a început munca de refa
cere aproape din prima zi postbelică, 
la Swinoujscie operațiunea de revi- 
talizare și dezvoltare a demarat 
ceva mai tîrziu, „restanța" fiind insă 
recuperată de ritmul dinamic al lu
crărilor. care a făcut ca orășelul de 
la marginea Balticii să se integreze 
rapid in strategia generală a dezvol
tării litoralului polonez, 
rile sterpe s-a înălțat 
„Odra", puternică bază 
care a bogățiilor mării, 
pescuit in apele oceanice, 
din 40 de nave, traulere și motonave, 
furnizează fabricilor de conserve și 
halelor de prelucrare ale combinatu
lui mari cantități de pește pentru 
consumul populației și prepararea 
nutrețurilor. Dintr-un apendice al 
marelui port fluvial de pe Odra. 
Swinoujscie s-a ridicat la rangul unei 
unități trăind prin propriile sale forțe. 
Prima bază portuară amenajată după 
război, Swinoujscie-I, avea ca scop să 
preia prin descărcarea pe șlepuri o 
parte din încărcătura cargourilor mari, 
pentru ca acestea, „ușurate", să-și 
poată continua drumul cu restul în
cărcăturii în apele mai puțin adinei, 
pînă la cheiurile portului Szczecin. 
Dar Swinoujscie-II este o replică 
mult mai eficientă a bazei de încăr- 
care-descărcare din Szczecin : față 
de numai 800 tone cărbune cît repre
zintă productivitatea acesteia, el în
carcă 2 000 tone cărbune pe oră. tn 
plus, portul de la mare, cu ape mai 
adinei, poate primi nave cu tonaj 
sporit.

De pe platforma unui conveier se 
poate urmări drumul cărbunilor 
lungul geometriei lineare a

unul din cele mai întinse ma- 
forestiere ale
magistralei
Swinoujscie,

Poloniei. La ca
de asfalt, orașul- 

așezat pe două 
riului Swini în

Africii și Americii
în Polonia, răz-

fost
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Apele 
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Nu-i nimic exagerat în afirmația 
că la Călărași sportul constituie o 
parte integrantă din însăși viața lo
calității, a locuitorilor ei ; odată cu 
dezvoltarea multilaterală, pe plan 
economic, social, cultural, străvechea 
urbe dunăreană cunoaște o tot mai 
largă și variată activitate sportivă. 
Deocamdată, e drept, diferitele echi
pe călărășene nu se află prea sus 
in ierarhia competițiilor, ele fiind pre
zente cel mult in eșaloanele secunde. 
Mai ales în ultima vreme, la Călă
rași s-au format și s-au afirmat însă, 
ajungind să fie selecționați tineri și 
tinere ce activează azi (la atletism, 
fotbal, handbal, lupte, box etc.) în 
cadrul unora dintre cele mai cunos
cute și apreciate cluburi sportive ale 
țării. în același timp, localnicii vor
besc cu mindrie despre fotbaliștii de 
la „Celuloza", de handbalistele și 
baschetbalistele de la „Confecția", ca 
și de sportivii care-i reprezintă la 
box, lupte libere, rachetomodelism. 
volei, atletism.

Municipiul, ne spune tovarășul C. 
Bărbulescu, prim-vicepreședinte al 
consiliului pentru educație fizică și 
sport, dispune de bune condiții ma
teriale pentru practicarea sporturi
lor : un complex polisportiv dotat cu 
stadion de fotbal, pistă de atletism, 
sală de jocuri și sală de box, popică- 
rie cu 6 piste, alte terenuri și săli 
de antrenament. Acestuia i se adaugă 
— pentru antrenamente, concursuri, 
și pentru agrement — cocheta bază 
„Navrom" (handbal, tenis de cîmp), 
cele peste 10 terenuri de sport din 
incinta școlilor și liceelor, parcul și 
ștrandul de pe malurile Dunării etc.

Depistarea șl formarea tinerelor ta
lente evidențiază activitatea clubu
lui sportiv școlar (cu 8 secții pe ra
muri de sport) și a centrului de co
pii și juniori la fotbal, de fapt sin
gurele unități de pregătire pentru 
performanță din localitate.

Analizînd lucrurile cu obiectivi
tate, se constată, totuși, că la Călă
rași există o insuficientă consec
vență in organizarea activității 
sportive de masă. Asociațiile sin

dicale „Confecția", „Celuloza", I.M.C. 
(ale celor mai mari unități in
dustriale din municipiu), spre e- 
xemplu, au în prim-planul ac
tivității lor mai ales formarea u- 
nor echipe ce cuprind un număr 
restrîns de sportivi. La „Ce
luloza", fotbalul se bucură nu nu
mai de prioritate ci, am putea spu
ne, și de... exclusivitate. Prezența e- 
chipei in campionatul diviziei B — 
prezență de altfel notabilă pînă a- 
cum — ca și organizarea unei compe
tiții intersecții par să satisfacă to
tal pe membrii consiliului asociației 
cu care am stat de vorbă. Chiar dacă 
mai adăugăm activitatea turistică, a 
boxerilor, a șahiștilor, nu se poate 
spune că la „Celuloza" sportul tinde 
să devină prea curind un prieten sta
tornic al majorității tinerilor mun
citori. Adică o mișcare de masă.

Despre faptul că de mai multă 
vreme la „Confecția" cîteva mii de 
muncitoare execută zilnic cinci mi
nute de gimnastică (exerciții prescri
se în funcție de specificill muncii) 
am mai avut ocazia să scriem ia a- 
ceastă rubrică. Este o activitate ce 
a devenit obișnuită în cadrul cunos
cutei întreprinderi călărășene, al că
rei efectiv este preponderent femi
nin. Iar efectele nici nu mai au ne
voie de vreo subliniere. Din păcate 
insă, și la „Confecția" consiliul aso
ciației sportive, ca și comitetul sin
dicatului și organizația U.T.C. se 
mulțumesc cu prea puțin in ceea ce 
privește organizarea unei activități 
largi, asigurarea continuității acțiuni
lor. în planuri. în rapoarte. în anga
jamente, responsabilii sportului de la 
„Confecția" se arată și dovedesc in
tr-adevăr că știu ce trebuie să facă 
pentru dezvoltarea sportului de 
masă. Dar, la fapte trec mai greu. 
Acțiunile organizate în cadrul „Da- 
ciadei" sînt doar cîteva : 4—5. De
sigur, cum mai spuneam, nu se poa
te invoca lipsa de condiții. Comple
xul sportiv „23 August" (la care 
ne-am referit mai sus și unde acce
sul este foarte lesnicios) se află în 
imediata vecinătate a fabricii. „Prac

tic. pentru amatorii de sport de la 
-Confecția- — ne spunea prim-vice- 
președintele consiliului sportiv mu
nicipal — porțile stadionului sint ori- 
cînd deschise. Numai că foarte rar 
îi avem ca oaspeți...". Atunci, ne în
trebăm. de unde cifra de 3 600 prac
ticant! ai diferitelor sporturi, prezen
tă in scriptele consiliului 7

Raidul nostru — întreprins in zile 
și la ore diferite — a evidențiat e- 
xact aceeași situație : pe terenurile 
și în sălile de sport din Călărași prea 
puțină activitate, iar uneori... deloc.

Surprinzătoare ne-a părut și afir
mația că în sezonul rece aria activi
tăților sportive va fi și mai restrînsă. 
Practicarea sportului, a exercițiilor 
fizice trebuie să se facă pe orice 
vreme, in tot cursul anului. Așa cum 
stabilesc hotăririle de partid privind 
dezvoltarea mișcării sportive din țara 
noastră, în orice anotimp trebuie 
căutate și găsite acele acțiuni și 
forme care să determine o participare 
largă, a întregului tineret, la mișca
re în aer liber, la concursuri populare, 
corespunzător preferințelor și posibi
lităților locale. Desigur, Iarna sălile 
nu-i pot cuprinde pe toți tinerii, dar 
nimeni din cei cu care am discutat 
n-a spus o vorbă măcar despre ame
najarea, spre exemplu, a vreunui pa
tinoar natural, deși în această parte 
a tării temperatura scade intratît 
incit îngheață uneori... și Dunărea 
De ce nu poate fi amenajat în 
aceste luni un patinoar la baza 
sportivă „NAVROM" 1 Sau pe oglin
da de apă a lacului din parcul cen
tral ?

Se înțelege că nu-i tocmai ușor 
să rezolvi asemenea probleme. Dar 
nu trebuie uitat nici o clipă că marea 
responsabilitate a asociațiilor sporti
ve este să asigure cuprinderea largă 
a oamenilor muneii la practicarea sis
tematică a sportului, permanentizarea 
acțiunilor recreative, popularizarea 
binefacerilor exercițiului fizic, a 
drumețiilor și turismului.

Ion DUM1TR1U

© OCEANUL ÎN FLĂ
CĂRI. Oameni de știință in
dieni studiază urmările ciclonu
lui care s-a abătut luna trecu
tă asupra zonelor de coastă ale 
statului Assam. Martorii ocu
lari afirmă că valurile purtate 
de uragan emiteau... flăcări. Ex
plicația ? Energia acestui ciclon 
fără precedent a fost atît de 
puternică incit, din timp in 
timp, după cum presupun sa- 
vanții. in condițiile cind viteza 
vintului atingea 2 000 kilometri 
pe oră, se produceau dezagre
gări ale moleculelor de apă în 
atomi de hidrogen și oxigen, 
iar descărcările electrice aprin
deau hidrogenul.

© MAȘINA ECONO
MICĂ DE SPĂLAT RUFE.
Accentul deosebit care se pune 
>n prezent pe economisirea e- 
'e.ctricității a stimulat ingenio
zitatea inventatorilor în reali
zarea unor aparate electrocasni- 
ce cu consum redus de energie.

O firmă vest-germană propu
ne, astfel, o mașină economică 
de spălat rufe. Dacă gospodina 
respectivă nu are de spălat de- 
cît o cantitate de rufe repre- 
zentind jumătate din capacita
tea mașinii, e de ajuns să apese 
pe un buton pe care scrie „e- 
conomizator". Mașina consumă 
atunci cu 25 Ia sută mai puțină 
energie, cu 25 la sută mai puțin 
detergenți. cu 35 la sută mai 
puțină apă, în timp ce durata 
operației se reduce cu 20 la 
sută.

• „DONATOR!! DE 
VOCE". Numărul orbilor to
tali și al nevăzătorilor (persoa
ne care nu pot citi) din întrea
ga lume este de ordinul zecilor 
de milioane. Pentru a veni in 
sprijinul lor. a început să ca
pete răspindire, prin analogie cu 
donarea de singe, practica „do
nării de voce". Persoanele care 
dispun de casetofoane și au un 
moment de răgaz, sînt solici
tate să imprime pentru cei ce

și-au pierdut vederea, diferite 
fragmente literare sau chiar o- 
pere întregi. Numai in Franța 
s-a creat, pe această cale, o ca- 
setotecă pentru nevăzători cu- 
prinzind înregistrările a peste 
4 000 de cărți.

• PE ARIPILE VINTU
LUI... Un tînăr disperat, care 
se aruncase de la etajul 86 al 
vestitului zgîriie-nori Empire 
State Building din New York, 
s-a oprit cu cinci metri mai jos 
pe o cornișă a clădirii, datorită 
vîntuiui ce sufla in acel mo
ment cu peste 50 km pe oră. 
Revenindu-și de pe urma... e- 
moției, tînărul a reușit să des
chidă o fereastră pentru a intra 
intr-un birou al postului de te
leviziune NBC, spre stupoarea 
personalului dinăuntru. Candi
datul la sinucidere este Thomas 
Helms. în vîrsta de 27 de ani, 
șomer. După ce a dormit opt 
nopți în stații de metrou, cu ul
timul dolar rămas și-a cumpă
rat bilet de acces la platforma

dispariția 
Instala- 

automatiza- 
simplă apăsa-
preluat munca 
muncitori. Prin 
cabinei de co-

■ rulante, 
în calele 
adevărată 
dirijată 

pe butoane,

pînă la 
navelor, 

uzină 
prin 

a 
manuală a zeci de 
pereții de sticlă ai 
rnandă se poate cuprinde cu privi
rea întreaga panoramă a zonei por
tuare : cheiurile dominate de brațele 
macaralelor, vapoarele sub cele mai 
diferite pavilioane, amplasamentele 
unor viitoare amenajări. „Familia" 
„Swinoujscie" va spori cu noi mem
bri în anii ce vin. Swinoujscie-III va 
fi o bază pentru încărcarea și descăr
carea produselor chimice destinare 
noului combinat „Police", una din 
cele mai mari investiții ale actualu
lui plan cincinal, iar Swinoujscie-IV 
va completa, la scară mai mare, cu 
utilaje mai perfecționate, actuala 
bază de încărcare a cărbunelui. Noi 
cheiuri pentru vapoare de tonaj spo
rit, antrepozite, conveiere și alte 
dotări moderne vor consolida poziția 
tot mai importantă a portului în ca

drul complexului 
Szczecin — Swi
noujscie.

Marea reprezin
tă un potențial tu

ristic pe care gospodarii orașului îl 
valorifică tot mai intens. O zonă de 
tratament și odihnă, despărțită prin
tr-un cordon de parcuri de restul 
localității, pune la dispoziția nume
roșilor amatori peste 100 de obiective 
balneo-sanatoriale și de odihnă în 
tot timpul anului. Două ferry-boat- 
uri pentru călători și mărfuri și unul 
pentru transbordarea trenurilor fac 
curse regulate spre Ystad (Suedia) 
și Copenhaga (Danemarca), asigurind 
turiștilor un transport ieftin și rapid.

Șeful bazei de ferry-boat-uri, to
varășul Jan Klimkliewicz, schițează 
viitoarea configurație a instituției pe 
care o conduce. Planurile prevăd în
locuirea actualelor amenajări cu con
strucții mai confortabile și mai func
ționale : o gară maritimă modernă 
și încăpătoare, cinci cheiuri, drumuri 
de acces. Șantierele navale din 
Szczecin au pus în fabricație un 
ferry-boat de concepție poloneză, 
primul dintr-o serie de șapte, cu ca
pacitate dublă în comparație cu cele 
aflate în prezent în exploatare. El 
va putea transporta 1 000 de pasageri 
(din care 400 au asigurate locuri in 
cabine) și 277 de autoturisme ; un 
restaurant, un cafe-bar, săli de con
ferințe și o sauna sînt cîteva din 
atributele sale de confort.

...Swinoujscie nu are faima mari
lor orașe-porturi poloneze cum sint 
Szczecin sau Gdansk. Nici vesti
giile lor arhitecturale, atestînd un 
bogat trecut istoric. „Blazonul de 
noblețe" al orășelului insular este 
munca, activitatea novatoare, dărui
rea cu care locuitorii săi au luptat și 
au reușit să-l înalțe în rîndul celor
lalte așezări socialiste ale țării.
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(Urmare din pag. I)
etapa înfăptuirii sarcinilor revoluției 
socialiste. După secole și secole de 
oprimare, poporul muncitor a deve
nit cu adevărat „liber și stăpin pe 
soarta sa", cum se arată in Consti
tuție, in măsură să se conducă așa 
cum dorește, să fructifice in propriul 
folos roadele muncii lui.

Valoarea de neprețuit a acestei cu
ceriri ne apare în toată plenitudinea 
prin contrast cu stările de lucruri 
din timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc, regim care, spre a apăra in
teresele claselor exploatatoare, a lip
sit practic masele muncitoare de 
orice posibilitate de a participa la 
conducerea statului.

Apare grăitor pentru rinduielile 
burghezo-moșierești faptul că din cei 
1353 de deputați și senatori care 
s-au succedat de-a lungul celor 7 le
gislaturi ale parlamentului din pe
rioada interbelică, peste 78 la sută 
erau mari industriași, bancheri, la
tifundiari, membri ai consiliilor de 
administrați® ale diferitelor societăți 
anonime, iar restul politicieni pro- 
veniți de asemenea din rîndul clase
lor dominante, tn anii 1928—1931, 
cind la putere s-a aflat un guvern 
așa-zis țărănesc, din totalul de 387 
deputați erau numai doi „agricul
tori", in fapt chiaburi.

Magnații industriei și finanței erau 
cei care hotărau asupra politicii parla
mentelor și guvernelor așa-zis „liber 
alese". Despre aceasta vorbesc de la 
sine legile antimuncitorești, culmi- 
nînd cu aruncarea partidului comu
nist în ilegalitate, restrîngerea con
tinuă a drepturilor și libertăților de
mocratice, asprele represiuni care au 
înroșit cu singele truditorilor ogoa
relor și uzinelor atitea momente ale 
istoriei moderne a României. Și tot 
voința vîrfurilor celor mai reacțio
nare ale claselor exploatatoare, po
litica lor antinațională și antipopu
lară au stat la baza degenerării „de
mocrației" burgheze in dictatura fas
cistă, care avea să înscrie cea mai 
întunecată pagină din istoria țării. 
Acestor realități tragice le-a pus ca
păt pentru totdeauna lupta eroică a 
clasei muncitoare, a poporului, sub 
steagul partidului comunist.

Republica noastră socialistă întru
chipează puterea clasei muncitoare, 
aliată cu țărănimea, cu ceilalți oa
meni ai muncii, expresia cea mai

pregnantă a acestei realități consti- 
tuind-o rolul indeplinit de partidul 
clasei muncitoare — Partidul Comu
nist Român — ca forță politică con
ducătoare in stat, in societatea noas
tră. Prin structura sa de stat, prin 
componența organelor sale repre
zentative, formate în exclusivitate 
din oameni ai muncii — muncitori, 
țărani, intelectuali, ca și prin poli
tica sa subordonată in întregime in
tereselor vitale ale maselor munci
toare — politică ce a dus, încă din 
primii ani după instaurarea repu
blicii, la lichidarea vechilor rînduieli 
bazate pe exploatarea celor ce mun
cesc, la instaurarea și generalizarea 
unor relații de producție și sociale 
noi, bazate pe echitate — puterea 
revoluționară a clasei muncitoare s-a

ciale și organele permanente ale 
unor asemenea foruri — Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii. Con
siliul Național al Agriculturii — 
s-a închegat un sistem armonios, 
„unic in felul său", cum aprecia se
cretarul general al partidului, sistem 
care asigură atit la nivelul unităților 
economico-sociale, al orașelor și co
munelor, cît șl la nivel național, 
participarea nemijlocită a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii la 
conducerea economiei, a vieții so
ciale, a întregii societăți.

Caracteristice pentru diversitatea 
măsurilor urmărind adîncirea demo
cratismului orînduirii noastre sociale 
și de stat sînt totodată sporirea atri
buțiilor organizațiilor de masă și ob
ștești (fiind legiferată includerea

MIILE corni STATULUI
manifestat de la inceput ca cea mai 
democratică formă de guvernămint 
cunoscută de poporul român.

In concepția partidului nostru, cu
cerirea întregii puteri de către cla
sa muncitoare și aliații săi, victoria 
relațiilor de producție socialiste au 
reprezentat însă doar începutul pro
cesului de făurire a democrației so
cialiste, partidul acționînd stăruitor 
pentru perfecționarea continuă a me
canismelor de conducere, astfel incit 
să se asigure participarea celor mai 
largi mase ale poporului la exercita
rea puterii, la conducerea și rezolva
rea treburilor obștești, la gospodă
rirea avuției sociale.

Perioada marcată de Congresele 
IX, X și XI ale P.C.R. este deose
bit de semnificativă in acest sens, 
atît prin măsurile de sporire a ro
lului și atribuțiilor organismelor de
mocrației reprezentative, cît și prin 
crearea unor structuri noi de con
ducere politică și economică, menite 
să promoveze pe o scară tot mai lar
gă democrația directă.

Verigă cu verigă — de la adu
nările generale ale oamenilor muncii 
și consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi, adunările generale ale 
cooperatorilor, organismele controlu
lui muncitoresc de stat și unitățile 
de control al oamenilor muncii, 
pină la congresele instituționalizate 
ca foruri naționale de conducere in 
principalele domenii ale vieții so-

reprezentanților acestor organizații 
în organele de conducere colectivă 
— de la unitățile economice pină 
la ministere și guvern) ; desființarea 
cenzurii, paralel cu trecerea răspun
derii integrale pentru conținutul pu
blicațiilor. al activității de radiote- 
leviziune și al activității cultural-ar- 
tistice asupra consiliilor de condu
cere ale organelor și instituțiilor res
pective; preluarea de către colecti
vele de oameni ai muncii a răspun
derii privind reeducarea, prin pres
tarea unei activități utile, a celor 
ce au săvîrșit încălcări ale legii care 
nu prezintă un grad ridicat de pe
ricol social.

în procesul de continuă adîncire a 
democrației socialiste, un nou și 
important moment marchează orien
tările și măsurile stabilite recent de 
Conferința Națională privind parti
ciparea intr-o măsură și mai mare, 
in diferitele organisme de stat și ob
ștești, in organele colective de con
ducere din toate domeniile vieții 
economice, politice, sociale, culturale, 
a muncitorilor, a oamenilor muncii 
care lucrează nemijlocit in producție. 
Această cerință decurge firesc din 
însuși rolul pe care-1 îndeplinește 
clasa muncitoare în societatea noas
tră. După cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: „odată ce clasa 
muncitoare este clasa conducătoare, 
clasa majoritară a societății, este

normal șl necesar ca ea să ocupe 
funcții de conducere în toate dome
niile... Nu ne putgm mulțumi numai' 
cu teza că clasa muncitoare își în
deplinește rolul prin intermediul ce
lor cărora le dă mandat. Este bine și 
așa, dar este și mai bine, și mai ne
cesar, ca muncitorii să participe di
rect la conducere".

în același timp, prezența mai am
plă, directă a muncitorilor în or
ganele de conducere răspunde unei 
necesități practice, întrucît de aceas
ta se leagă indisolubil afirmarea mai 
puternică, in toate sectoarele de 
activitate, a spiritului revoluționar, 
a disciplinei, combativității și fermi
tății proprii modului de gindire și de 
acțiune al clasei muncitoare, îmbina
rea mai armonioasă a experienței 
maselor cu cea a cadrelor de condu
cere, întărirea controlului, creîndu-se 
astfel condițiile necesare pentru so
luționarea, în spiritul unei înalte res
ponsabilități sociale, a multiplelor și 
complexelor probleme cu care este 
confruntată societatea noastră în 
etapa actuală. Realitățile noastre 
sociale învederează că dezvoltarea 
noii democrații muncitorești revolu
ționare, întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare se împletesc in
disolubil cu întărirea alianței și con
lucrării dintre muncitori, țărani și 
intelectuali, cu creșterea răspunderii 
in conducerea țării a tuturor catego
riilor sociale.

La a XXX-a aniversare a Republi
cii noastre socialiste apare evident 
că forța și trăinicia noii orinduiri 
sociale și de stat se sprijină pe un 
cadru instituțional superior, în mă
sură să asigure creșterea continuă 
in amploare și intensitate a partici
pării clasei muncitoare, a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea societății. Hotărîtor este 
acum — așa cum s-a subliniat la 
Conferința Națională — ca acest ca
dru organizatoric să fie valorificat 
din plin, ca organismele democratice 
să funcționeze cu maximă eficiență 
socială, astfel incit elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe 
a statului să fie rodul gindirii și voin
ței colective a întregului popor.

în anul XXX al Republicii, proce
sul de continuă adîncire a democra
ției socialiste se afirmă ca un factor 
esențial de întărire a unității și co
eziunii întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român, de ac
celerare a mersului înainte al po
porului nostru pe calea socialismu
lui și comunismului.

de observare a celebrului edifi
ciu, cu gîndul de a-și pune ca
păt zilelor.

• PRIMII ASTRONA
UT! VEST-EUROPENI au 
fost desemnați după o selecție, 
de mai multe luni, in rîndul a 
peste două mii de candidați, 
proveniți din 12 țâri. De fapt, și 
cei patru sint un fel de candidați, 
pentru că doar unul dintre a- 
ceștia se va urca la bordul la
boratorului orbital SPACELAB, 
pe care Ag-.nția spațială euro
peană il va lansa la sfirșitul a- 
nului 1980 in colaborare cu 
N.A.S.A. Evoluția lui SPACE- 
LAB va dura șapte zile, avînd 
ca obiective 71 de experiențe 
științifice. Cei patru selecționați 
sint italianul Franco Malerba, 
31 de ani. Inginer in informa
tică. vest-germanul Ulf Maer- 
bold, 36 de ani, cercetător ști

ințific, elvețianul Claude Nicol- 
lier. 33 de ani, astronom, și o- 
landezul Vubbo Ockels, 31 de 
ani, fizician.

• DIN EPOCA FIE
RULUI ÎNAPOI ÎN SE
COLUL XX. ° tamilie da 
englezi, care trăia... în epoca 
fierului, a trebuit să „revină" 
urgent în secolul XX, din cauza 
unei infecții făcute de către 
unul dintre copii și pe care me
dicul a considerat că nu o poate 
trata cu mijloacele de acum 
2 500 de ani. Despre ce este 
vorba ? Televiziunea britanică, 
vrînd să realizeze un documen
tar asupra felului in care se 
trăia, in epoca fierului, pe te
ritoriul Angliei de astăzi, a a- 
pelat la un grup de voluntari 
(15 familii). Aceștia trăiesc în 
condiții similare cu cele exis

tente în epoca respectivă în
tr-o zonă izolată a Angliei, a- 
vînd contacte doar cu echipa 
de Ia B.B.C., însărcinată să în
registreze pe peliculă traiul lor 
de zi cu zi (serialul respectiv 
va începe să fie transmis in fe
bruarie). Accidentul semnalat 
mai sus este primul de acest 
tel care a intervenit, pînă acum, 
pe parcurs.

• SERVICIUL TELE
FONIC DE... SCOATERE 
A PETELOR. Nu vâ mai a- 
larmați Tacă din greșeala dv. 
sau din stîngăcia unui musafir, 
covorul sau fotoliul s-au pătat 
cu sos. cafea, sirop sau alte 
substanțe asemănătoare. Un 
simplu telefon și problema este 
rezolvată. Intr-adevăr, într-un 
șir de țări s-a introdus o nouă 
prestație telefonică : un apel 
urgent și la celălalt capăt al fi
rului un specialist recomandă 
remediu! cel mai indicat pentru 
curățarea imediată și fără urme 
a petei.

• ÎN LOCUL PENE
LULUI... CIOCANUL. Ti- 
năra artistă Magguy Crouzet 
(Franța) execută portrete folo
sind în loc de tradiționalul pe
nel și nu mai puțin tradiționa
lele culori, un material neobiș
nuit : cuie minuscule. Folosind 
această tehnică inedită, pe care 
a botezat-o „pointi-sculptură", 
ea a realizat unele lucrări intre 
care un portret al fostului pre
ședinte american, John Ken
nedy, apreciate drept reușite.

• ÎNCĂLȚĂMINTE I- 
GIENICĂ. Acum, in miez de 
iarnă, cînd la tot pasul pietonul 
riscă să calce într-o băltoacă, 
ca și pentru toiul verii, cînd 
transpirația membrelor inferi
oare devine abundentă, riscul 
umezelii în pantofi dispare da
torită unui branț dintr-un ma
terial specia! (incluzînd cărbune 
activat), a cărui porozitate ab
soarbe in întregime picăturile

umede. în plus, datorită acestui 
procedeu, patentat în Franța, 
se prelungește și durata fețelor 
de piele ale încălțămintei.

• FURTUNILE MAG
NETICE Șl PRESIUNEA 
ATMOSFERICĂ. Aatrono- 
mul sovietic Evald Mustel a 
emis ipoteza că schimbările de 
presiune atmosferică pot fi pre
văzute pe baza furtunilor geo
magnetice. El a observat că. de 
regulă, după patru zile de la 
producerea de perturbații mag
netice puternice, presiunea at
mosferică descrește în zona la
titudinilor geografice medii. 
Totodată, apar perturbați! pu
ternice ale vremii, crește can
titatea de precipitații, iar zona 
de mare presiune atmosferică 
se deplasează spre Ecuator. Da
tele de mai sus au fost deduse 
prin studii asupra fenomenelor 
magnetice și atmosferice surve
nite timp de un sfert de secol.
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Intilirirea dintre președintele Egiptului 
si primul ministru al Israelului

La invitația președintelui Egiptului, 
Anwar El Sadat, duminică a sosit la 
Ismailia premierul israelian Mena
hem Begin, în vederea unei noi run
de de convorbiri în problema Orien
tului Mijlociu.

Agenția M.E.N. informează că, 
imediat după sosire, premierul israe
lian a fost primit de președintele 
Egiptului, cu care a avut o convor
bire. Au urmat convorbiri in plenul 
delegațiilor, la care au participat 
Husni Mubarak, vicepreședinte, al 
Egiptului, Mamdouh Salem, prim- 
ministru, generalul Ghani Al Ga- 
massi, ministrul de război și al pro
ducției militare. Butros Ghali, mi
nistru de stat, alte persoane oficiale. 
Din partea israeliană, la convorbiri 
au luat parte Moshe Dayan, minis
trul afacerilor externe, Ezer Weiz- 
man, ministrul apărării, generalul 
Herzl Shafir, comandantul frontului 
sud (Sinai), alte persoane oficiale.

La sfîrșitul acestor prime convor
biri, președintele Anwar El Sadat a 
declarat — transmite agenția M.E.N. 
— că s-a înregistrat „un start bun"

și că s-a căzut de acord să se ridice 
nivelul reprezentării la reuniunea 
preliminară ce se desfășoară la Cairo. 
Președintele Egiptului a adăugat că 
s-a căzut, de asemenea, de acord să 
se formeze două comitete mixte de 
lucru, unul politic și celălalt militar; 
cel politic va fi condus de miniștrii 
de externe, iar cel militar de mi
niștrii apărării. Comitetele se vor în
truni unul la Ierusalim, iar celălalt 
la Cairo.

Președintele Sadat a menționat că 
„mai sint încă multe lucruri de dis
cutat și de făcut înainte de a putea 
anunța rezultatele convorbirilor".

La rindul său, premierul Begin a 
declarat că „atmosfera este excelen
tă și avansăm spre pace". El a pre
cizat — informează agenția M.E.N. — 
că cele două comitete mixte de lu
cru vor fi prezidate alternativ de 
miniștrii respectivi ai celor două 
părți. „Acesta — a spus el — este 
deja un acord foarte important, de
oarece se menține forța de impulsio
nare și negocierile vor continua asu
pra fondului problemelor".

Conferință de presă la încheierea convorbirilor
Agenția M.E.N. anunță că vizita 

în Egipt a premierului israelian, Me
nahem Begin, s-a încheiat luni la 
prinz. După o nouă rundă de con
vorbiri în problema Orientului Mij
lociu, președintele Anwar El Sadat 
și primul ministru israelian au luat 
parte la o conferință de presă, in 
cadrul căreia au făcut declarații în 
legătură cu convorbirile avute, du
minică și luni, la Ismailia.

„Am convenit la Ierusalim și la 
Ismailia — a declarat președintele 
Anwar El Sadat — să continuăm e- 
forturile in vederea realizării unei 
reglementări globale". Comitetul po
litic și cel militar, asupra cărora s-a 
căzut de acord, conduse de miniștrii 
de externe și de miniștrii apărării, 
se vor întruni, cel militar la Cairo, 
iar cel politic la Ierusalim. Aceste 
comitete, a spus șeful statului egip
tean, vor raporta reuniunii de la 
Cairo ori de cite ori ajung la vreo 
hotărire.

In problema retragerii israeliene
— a continuat președintele Sadat — 
„am realizat progrese, dar în pro
blema palestiniană, pe care o consi
derăm esențială, crucială în aceas
tă regiune, delegațiile egiptene și 
israeliene vor continua discuțiile. 
Poziția Egiptului este ca pe malul 
apusean al Iordanului și în sectorul 
Gaza să fie stabilit un stat palesti
nian. Poziția Israelului este ca ara
bii palestinieni din Iudeea și Sama
ria și din sectorul Gaza să benefi
cieze de autoguvernare. în această 
problemă există deosebiri de păreri". 
Ținînd seama de aceste deosebiri 
păreri, s-a convenit ca problema 
fie discutată în comitetul politic.

La rîndul său, primul ministru 
Israelului, Menahem Begin, a < 
clarat că întilnirea de la Ismailia a 
fost rodnică. Am continuat impulsul 
spre pace, făcind progrese. Acum 
incepe faza cea mai serioasă, de ne
gocieri detaliate. Modul cum poate 
fi instaurată pabea triife Egipt și 
Israel este o parte a reglementării 
globale in întreg Orientul Mijlociu. 
Există probleme, a spus el, care tre
buie discutate și in cele două comi
tete, unde vor avea loc negocieri și 
convorbiri serioase.

Răspunzînd apoi întrebărilor zia
riștilor, președintele Sadat a decla
rat : Am fost de acord că războiul 
din octombrie trebuie să fie ultimul 
război. Intre noi nu există nici o 
deosebire în această privință.

în continuare, șeful statului egip
tean a declarat că in problema pa
lestiniană Egiptul și Israelul au pă
reri diferite. „Palestinienii — a spus 
el — trebuie să fie o parte a orică
rei reglementări, deoarece, așa cum 
am declarat, chestiunea palestiniană

de 
să

i al 
de-

reprezintă miezul întregii proble
me".

Arătînd că a discutat cu premie
rul Begin strategia arabă, președin
tele Sadat a spus totodată : „In 
privința detaliilor nu voi negocia 
pentru palestinieni, ei trebuie să-și 
asume partea care le revine". Șeful 
statului egiptean a adăugat, de ase
menea, că, în cadrul convorbirilor, 
„Begin și-a manifestat dorința de a 
pune capăt guvernării militare de 
pe malul occidental al Iordanului, 
dar, după cum am mai spus, avem 
opinii diferite în problemă unui stat 
palestinian".

Propunerile făcute de premierul 
Begin in problema palestiniană — a 
spus Sadat — vor fi prezentate 
comitetelor, politic sau militar, îm
preună cu contrapropunerile noastre. 
Și cred că impulsul ce l-am dat pro
cesului de pace va continua.

La întrebarea dacă alte părți ara
be s-ar putea alătura unei regle
mentări globale, președintele a de
clarat : „Să sperăm că ceilalți ni se 
vor alătura în următoarea etapă".

Referindu-se apoi la o propunere 
israeliană privind retragerea din Si
nai, președintele Sadat a spus : „Nu 
Sinaiul constituie problema... Noi 
sintem în căutarea păcii, a unei păci 
adevărate în regiune. Sinaiul este o 
problemă laterală. Desigur, ea va 
constitui o parte a unei reglemen
tări cuprinzătoare".

în încheiere, Anwar El Sadat a 
spus : „Ceea ce facem noi acum la 
Cairo este pregătirea pentru Gene
va".

Premierul Menahem Begin, după 
ce a menționat că s-a convenit să 
se continue eforturile în vederea 
unei reglementări globale de pace in 
Orientul Mijlociu, a precizat că cele 
două comitete — politic și militat — 
își vor începe activitatea în 
săptămină a lunii ianuarie, 
dintele Sadat și cu mine, a 
am convenit că nu există o 
ternativă decît pacea".

Răspunzînd la o întrebare 
posibilitatea unei soluționări 
zătoare, premierul israelian
„Doresc să exprim speranța că pre
ședintele Assad se va alătura efor
turilor noastre comune. Dorim un 
tratat de pace cuprinzător. Dorim 
pace cu toți vecinii noștri, din sud, 
din nord și din est".

La o întrebare dacă acceptă prin
cipiul nedobindirii de teritorii prin 
forță, M. Begin a răspuns că, într-a- 
devăr, „nu trebuie să existe nici o 
dobîndire de teritorii în urma unui 
război de agresiune".

prima 
„Preșe- 
spus el, 
altă al

privind 
cuprin- 

a spus :

LISABONA

CONSULTĂRI ÎN VEDEREA
SOLUȚIONĂRII CRIZEI

GUVERNAMENTALE
LISABONA 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Ramalho Eanes, 
i-a convocat luni la Palatul Belem 
din Lisabona pe liderii principalelor 
partide reprezentate în parlament 
(socialist, comunist, Centrul Demo
cratic și Social, social-democrat și 
Uniunea Democrată Populară), cu 
care a avut o ultimă rundă de con
sultări în vederea soluționării crizei 
guvernamentale declanșate la 8 de
cembrie. In timpul consultărilor, care 
s-au desfășurat separat, șeful statu
lui a fost informat de felul cum pre
conizează fiecare partid depășirea 
actualului impas guvernamental.

La Palatul Belem urmează să fie 
dat publicității un comunicat în le
gătură 
de luni ale președintelui Eanes con
sacrate soluționării crizei guverna
mentale.

cu rezultatul consultărilor

Realizări ale industriei

R. P. Chineze in 1977
PEKIN 26 (Agerpres). — Anul 

1977 marchează importante pro
grese în construcția economică din 
R. P. Chineză. Zilnic, noi ramuri 
economice raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
anual, în condițiile unor sarcini 
cu mult superioare celor de anul tre
cut. După cum relatează agenția China 
Nouă, valoarea totală a producției 
industriale pe primele 11 luni ale a- 
nului 
mare 
toare 
pînă
gistra o creștere de 14 
de anul trecut.

La producția agricolă 
o substanțială creștere,
provinciile Sîciuan, Kuigiou, Yunnan, 
Hănan, Gekiang, Kiangsi, unde creș
terile sînt cu 35—50 la sută supe
rioare anului 1976.

a fost cu 13,7 la sută 
decît în perioada 
din anul 1976. Se 
la sfîrșitul anului

mai 
corespunză- 

estimează că 
se va înre- 
la sută față

se remarcă 
mai ales în

PARIS

(Agerpres). — Un co- 
Partidului Comunist 

publicității la Paris, in- 
duminică dimineața, un

Acțiune provocatoare 
împotriva secretarului 

general al P. C. F.
PARIS 26 

municat al 
Francez, dat 
formează că,
grup de persoane înarmate a ata
cat, în două rinduri, locuința din 
Saint-Martin (de lingă Paris) a se
cretarului general al P.C.F., Georges 
Marchais, trăgind focuri de armă. Co
municatul precizează că atentatorii 
au proferat amenințări cu moartea 
la adresa lui Georges Marchais, care 
se afla în interiorul casei, și că a- 
tentatul a fost precedat de o serie 
de alte amenințări, precum și de a- 
tentate cu bombe împotriva unor or
ganizații progresiste din Franța.

într-un interviu acordat postului de 
radio, Georges Marchais a declarat 
că, potrivit autorităților polițienești, 
a fost vorba de „un atentat delibe
rat și minuțios pregătit". El a apre
ciat că aceasta este „agresiunea unei 
bande fasciste". Poliția franceză an
chetează cazul.

MOSCOVA

Adunarea festivă dedicată 
celei de-a 30-a aniversări

a proclamării republicii in România
MOSCOVA 26 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Casa prie
teniei popoarelor din Moscova a 
avut loc, luni, adunarea festivă a 
oamenilor muncii din capitala sovie
tică dedicată celei de-a 30-a ani
versări a proclamării republicii in 
România. în prezidiul adunării au 
luat loc V. I. Dolghih, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., N. M. Matceanov, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al' U.R.S.S., K. F. Ka- 
tușev, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., G. A. Kise
liov, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., V. I. Konotop, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S., președintele Con
ducerii Centrale a A.P.S.R., N. N. 
Rodionov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., ge
neral de armată A. A. Epișev, șeful 
Direcției Superioare Politice a Ar
matei și Flotei Maritime Militare 
sovietice, general-colonel N. N. Ale
xeev, adjunct al ministrului apă
rării al U.R.S.S., membri ai con
ducerii sindicatelor. Comsomolului 
și U.A.S.P.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

A luat cuvîntul V. P. Usaciov, ad
junct al ministrului învățămîntului 
superior și mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R., vicepreședinte al Condu
cerii Centrale a A.P.S.R., 
arătat că 
împreună 
dată a 
părtășesc 
cii și

care a 
oamenii sovietici, marcînd 
cu poporul 
proclamării 
cu bucurie

creației sale.

român istorica 
republicii, im- 

succesele mun- 
Vorbitorul s-a

referit la transformările revoluțio
nare, socialiste, care au schimbat 
fața țării și traiul oamenilor muncii 
români.

Vorbitorul a subliniat că U.R.S.S. 
dă o înaltă apreciere relațiilor de 
colaborare multilaterală și prietenie 
frățească sovieto-române. Vizita ofi
cială de prietenie făcută anul trecut 
în România de tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, întîlnirile și convor
birile sale cu tovarășul
Ceaușescu au cimentat și mai 
alianța frățească dintre P.C.U.S.

în Tunisia

BELGRAD

Nicolae 
mult 

și

Președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba, a precedat, luni, 
la o remaniere ministerială, ca ur
mare a demisiilor prezentate în ul
timele 
ția de 
numit 
nistru
interne a fost desemnat Dhaoui Han- 
nablia. Habib Bourguiba jr. a pre
luat postul de consilier special pe 
lingă președintele republicii.

zile de unii titulari. In func- 
ministru de externe a fost 
Mohammed Fitouri, fost mi- 

al finanțelor, iar ca titular la

P.C.R., 
român, 
pentru 
lațiilor 
bitorul

dintre popoarele sovietic și 
au deschis noi perspective 

dezvoltarea ascendentă a re- 
prietenești. în încheiere, vor- 
a arătat că marcarea în

U.R;S.S. a jubileului proclamării re
publicii in România ilustrează senti
mentele de profundă simpatie și 
stimă nutrite de oamenii sovietici 
față de harnicul și talentatul popor 
român.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României la Moscova.

Gală de filme la Phenian
în cadrul acțiunilor pentru marca

rea celei de-a XXX-a aniversări a 
proclamării republicii în România, 
la casa de cultură „Ciollima" 
din Phenian a avut loc o gală de 
filme. A fost prezentat filmul artis
tic românesc „Trei zile și trei nopți". 
Au participat Ciu Cian Zun, vice
președinte al Comitetului pentru Re
lații Culturale cu Străinătatea, Ku 
II Săn, director general adjunct al 
A.C.T.C., membrii Asociației de prie
tenie coreeano-română, alte oficiali
tăți coreene.

BELGRAD 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei Armatei populare iu
goslave, președintele Iosip Broz Tito 
a rostit un toast la dineul festiv or
ganizat de secretarul federal pentru 
apărarea națională.

Evocînd tradițiile în care s-a for
mat și dezvoltat armata populară, re
zultatele obținute in timpul războiu
lui, cit și în perioada postbelică, în 
întărirea frăției și unității popoarelor 
Iugoslaviei, președintele Tito a spus :

„Nu trebuie să permiteți nimănui 
să încalce cuceririle revoluției noas
tre, frăția și unitatea noastră. O ast
fel de armată constituie cea mai bună 
garanție pentru unitatea tuturor po
poarelor.

în străinătate continuă să se pună 
întrebări în legătură cu soarta noas
tră de miine, după ce voi pleca eu. 
Noi am făcut totul să nu se întîm- 
ple nimic. Lucrurile vor evolua bine 
în continuare. In societatea noastră, 
atît pe plan civil, cit și în armată, 
pregătim oamenii în spiritul apără
rii Iugoslaviei, al luptei pentru uni
tatea popoarelor noastre. Pe aceasta 
se bazează in cea mai mare parte 
prestigiul de care se bucură țara 
noastră in străinătate".

„Există și unii care scriu că într-o 
bună zi Iugoslavia va fi dezintegrată, 
a spus în continuare I. B. Tito. Aici 
nu se poate întîmpla nimic, deoarece 
armata noastră asigură înaintarea în 
construirea socialistă a țării noastre

pe calea pe care am ales-o noi. Dar 
armata trebuie să fie întotdeauna u- 
nitară ; 
permită 
politice, 
unitate 
convins 
s-a întimplat și pină acum, armata 
noastră va servi cu cinste țării noas
tre și prestigiului ei în relațiile in
ternaționale".

Iugoslavia, așa cum se prezintă ea 
— a continuat președintele Tito — a 
obținut un prestigiu imens in lume 
și mulți sosesc bucuroși la noi pen
tru a afla părerea noastră. Ne invită 
și în țările lor. Pentru noi este im
portant ce se gîndește despre noi in 
străinătate, și din această cauză tre
buie să veghem și asupra situației 
din interiorul țării. Relevind că 
goslavia are relații ample și nu 
este ca altădată un obiect pe 
cineva să-l poată manevra după 
pria dorință, vorbitorul a spus : „S at 
extrem de absurde supozițiile Care 
pot fi întîlnite uneori în propaganda 
străină, potrivit cărora, după plecarea 
mea, cineva se va instaura imediat 
pe teritoriul nostru. Asta mai lip
sea 1 Dar ce reprezentați dv aici și 
toți ceilalți oameni ai muncii ? Este 
clar că trebuie și acum, și în viitor, 
și întotdeauna, să apărăm cuceririle 
dobîndite în sîngeroasa luptă co
mună".

in rindul ei nu trebuie să se 
diverse manifestări și devieri 
în armată trebuie să existe 
de gîndire și acțiune. Sînt 
că și în viitor, la fel cum

tu
rnai 
care 
pro-

agențiile de presă transmit
Vizită la Vientiane. Agen- 

ția V.N.A. informează că Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Vietnam, viceprim- 
ministru și ministru al afacerilor ex
terne al R.S. Vietnam, a sosit luni 
in capitala laoțiană', intr-o vizită ofi
cială de prietenie.

Plenara C.C. al P. C. Pe
ruan. Lima a avut loc plenara 
C. C. al P. C. Peruan. A fost anali
zată situația politică internă. Parti- 
cipanții au adoptat raportul Comi
siei Politice a C.C., prezentat de 
Jorge Del Prado, secretar general al 
P. C. Peruan. C.C. al P.C. Peruan 
a chemat pe toți comuniștii să întă
rească unitatea rîndurilor partidului, 
precum și a organizațiilor sindicale 
și obștești.

Schimburile comerciale 
cubanezo-suedeze.La Havana 
s-a semnat un protocol în baza că
ruia a fost prelungită perioada de va
labilitate a acordului comercial din
tre Cuba și Suedia. într-o declarație 
făcută la ceremonia semnării, minis
trul cubanez al relațiilor externe, Isi
doro Malmierca Peoli, a apreciat că 
prelungirea acordului reprezintă o

Investigațiile din Congresul american dezvăluie ;

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Comisia Camerei Reprezentanților 
pentru supravegherea activităților 
Agenției Centrale de Investigații 
(C.I.A.) va începe, marți, o serie de 
audieri publice în legătură cu ames
tecul serviciilor de spionaj americane 
in instituțiile de presă — informează 
agenția U.P.I. Potrivit unei serii Je 
articole publicate de ziarul „New 
York Times", C.I.A. a deținut de-a 
lungul anilor sau a finanțat peste 
50 de cotidiene, servicii de știri, stații

de radio, periodice și alte mijloace 
de informare, majoritatea in străină
tate, care au fost utilizate pentru 
activități ilicite, de spionaj. In fața 
comisiei Camerei Reprezentanților au 
fost chemați un număr de funcțio
nari superiori ai C.I.A., implicați. 
Această afacere, care'se adaugă altor 
activități ilicite ale C.I.A., dezvăluite 
în urma investigațiilor efectuate de 
Congres, a stîrnit o puternică reacție 
critică în Statele Unite, precum și in 
diferite țări ale lumii.

IN EDIFICAREA NOII ORDINI ECONOMICE SINE INTERESATE TOATE NATHNILE
O realitate dramatică preocupă in măsură tot mai mare comunitatea 

internațională ; persistența și adincirea decalajelor economice. Ca o expre
sie a acestei preocupări, pe vaste teritorii ale globului se desfășoară ample 
eforturi pentru depășirea fenomenelor subdezvoltării, pentru accelerarea 
progresului economic și social. Cum vine in sprijinul acestor eforturi evo
luția raporturilor economice dintre țările industrializate și cele ip curs de 
dezvoltare ?
Aceasta este una din temele majore 

pe care prestigioasa revistă mexica
nă „NUEVA POLITICA" și-a propus 
să le abordeze într-un număr special 
consacrat noii ordini economice in
ternaționale, care înfățișează opinii
le și poziția unor șefi de stat și altor 
personalități marcante ale vieții po
litice și economice din diferite țări 
ale lumii. Un spațiu amplu ocupă 
în revistă articolul : „NICOLAE 
CEAUȘESCU — O NOUA ORDINE 
ECONOMICA INTERNAȚIONALA". 
Sînt prezentate pe larg 
expuse de tovarășul 
Ceaușescu la Congresul al 
al P.C.R. în legătură cu 
problematică a dezvoltării, conceptul 
privind noua ordine economică inter
națională formulat în cuvîntări și de
clarații ale președintelui României. în 
documente ale partidului și statului 
nostru.

în abordarea problemelor legate de 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale, multe articole din 
„Nueva Politica" au ca punct de por
nire o lucidă evaluare a consecințelor 
vechii ordini, impuse de politica im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă, evidențiindu-se, în primul rind, 
marile decalaje dintre țările indus
trializate și cele in curs de dezvolta
re, care, departe de a se reduce, s-au 
accentuat. Disproporțiile economice 
înseamnă uriașe discrepanțe între ve
niturile naționale ale țărilor bogate 
și cele ale țărilor sărace. Este citat 
în acest sens profesorul olandez Jan 
Tinberger, laureat al Premiului No
bel, care atrage atenția asupra unui 
teribil paradox : 10 la sută din popu
lația globului consumă de 25 de ori 
mai mult decît restul de 90 la sută. 
In ultimul deceniu, venitul național 
calculat pe locuitor a sporit anual 
cu peste 100 de dolari în țările in
dustrializate și cu numai 2 dolari în 
țările in curs de dezvoltare.

De ce factori depinde înlăturarea 
acestor inegalități ? în această pri
vință există un larg consens de o- 
pinii. așa 
publicația 
terminant

rea maximă a resurselor proprii 
ale fiecărei țări. în același timp 
însă, un rol foarte important dobin- 
desc relațiile de colaborare interna
țională bazate pe egalitate și justi
ție, menite să stimuleze progresul ță
rilor in curs de dezvoltare.

Deși opiniile în unele privințe di-

bleme cardinale a zilelor noastre, se 
relevă consecvența cu care țara 
noastră, președintele ei militează în 
sprijinul unor schimbări de fond in 
relațiile economice și politice inter
naționale, care să ducă la eliminarea 
vechilor raporturi de dependență și 
opresiune și la înlocuirea lor cu ra
porturi de tip nou, bazate pe egali
tatea deplină în drepturi a tuturor 
națiunilor, pe respectarea indepen
denței și suveranității lor. România 
consideră, se arată în articol, că 
sprijinul pe care țările industriali
zate trebuie să-1 dea celor în curs 
de dezvoltare nu trebuie conside-

fie importat la un preț echivalent 
cu suma primită în urma exportului 
a 42 tone de fibre. Iar în 1974, chiar 
în condițiile unei redresări a prețului 
de export la acest produs, tractorul 
respectiv costa cu 57 la sută mai mult 
ca în urmă cu nouă ani.

In ultimii 25 de ani, preturile la 
materiile prime — care constituie 75 
la sută din exporturile țărilor în curs 
de dezvoltare — s-au deteriorat in 
medie cu 2 la sută, ceea ce înseam
nă o pierdere anuală de 50 mi
liarde de dolari. Expunînd aceste 
date, președintele Venezuelei, Carlos 
Andres Perez, subliniază că daunele

nouă dovadă a dezvoltării relațiilor 
reciproc avantajoase.

Acord economic chino- 
kUWeitîan. Un acord de cooperare 
economică și tehnică între R. P. Chi
neză și Kuweit a fost semnat, luni, 
în capitala Kuweitului — informează 
agenția China Nouă, care subliniază 
că noul acord constituie o bază pen
tru stringerea relațiilor prietenești 
de cooperare dintre cele două țări.

La invitația Institutului 
popular chinez pentru pro* 
blemele externe,senatoruI de
mocrat american Edward Kennedy a 
sosit la Șanhai, unde începe o vi
zită la China — anunță agenția Chi
na Nouă.

tezele 
Nicolae 
XI-lea 

vasta

cum sînt cele relevate de 
mexicană : factorul de- 
îl reprezintă valorifica-

• Personalități politice și economice proeminente subliniază 
în revista mexicană „Nueva Politica” cerința conjugării efor
turilor tuturor statelor pentru soluționarea problemei deca
lajelor ® Amplă prezentare a conceptului președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU, a pozițiilor constructive ale României
feră, ele se întîlnesc în a sublinia 
responsabilitatea tuturor statelor in 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, o ordine mai dreaptă, 
care să asigure condiții optime de 
dezvoltare pentru toate popoarele. 
Revista conține numeroase apre
cieri convergente, în sensul că, 
în lumea de azi, a interdepen
dențelor economice, persistența de
calajelor se răsfrînge cu efecte 
nefaste asupra evoluției economiei 
mondiale in ansamblu, ele fiind re
simțite de toate statele, inclusiv de 
cele avansate industrial. Or. aseme
nea evoluții nasc tensiuni și animo
zități, care pot duce 
ternațională.

In această ordine 
subliniază, în mod 
nătatea concepției 
cum este ea expusă în lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
sensul că lichidarea subdezvoltării și 
asigurarea progresului economico- 
social rapid al țărilor rămase in 
urmă reprezintă o cerință primordia
lă pentru dezvoltarea omenirii in
tr-un cadru de colaborare și pace. 
Ca o expresie a înaltului simț de 
răspundere de care este animată 
România in abordarea acestei pro-

la încordare in-

de idei revista 
deosebit, însem- 
românești, așa

rat. In nici un tel, ca un act de cari
tate. Pornind de la faptul că majo
ritatea țărilor bogate și-au asigurat 
progresul prin exploatarea vechilor 
colonii, este moral și echitabil, po
trivit concepției românești, ca ele 
să înapoieze o parte din ceea ce și-au 
însușit, contribuind, sub diverse for
me, la eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare pentru lichidarea răntî- 
nerii în urmă — subliniază revista.

In același sens sînt reproduse o- 
piniile președintelui Tanzaniei, Ju
lius Nyerere. Dacă statele dezvol
tate continuă să se îmbogățească 
pe seama celor sărace, este firesc — 
opinează șeful statului tanzanian 
— ca acestea din urmă să ac
ționeze pentru schimbarea situa
ției. O asemenea schimbare este ne
cesară, de pildă, in sfera relațiilor 
comerciale, prin stabilirea unei core
lații juste intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor industriale. 
Pentru a ilustra inechitatea schimbu
rilor dintre statele industrializate și 
cele în curs de dezvoltare, președin
tele Tanzaniei dă următorul exemplu 
semnificativ : în 1965, pentru a cum
păra un tractor, țara sa trebuia să 
exporte 17,25 tone de fibre de ogavă, 
pentru ca în 1972 același tractor să

suferite de țările în curs de dezvol
tare — datorită schimburilor neechi
tabile cu țările industrializate — di
minuează resursele lor financiare 
pentru investiții și pentru achizi
ționarea de bunuri capitale, ceea ce, 
în perspectivă, nu poate să nu aibă 
repercusiuni negative și asupra posi
bilităților de export ale statelor a- 
vansate din punct de vedere econo
mic.

în depășirea fenomenelor grave ale 
subdezvoltării, industrializarea țări
lor rămase în urmă dobindește o im
portanță fundamentală. Noua ordine 
economică trebuie să contribuie la 
reducerea și eliminarea inegalități
lor in dezvoltarea industrială și teh
nologică, opinează reputatul econo
mist Manuel Perez Guerrero. Dacă 
restabilirea suveranității asupra re
surselor naționale și prelucrarea lor 
industrială sint. pe drept cuvînt, ex
presia principală a emancipării eco
nomice, cu atit mai grav este faptul 
— scrie Gurrero — că relațiile eco
nomice internaționale nu stimulea
ză suficient eforturile depuse in a- 
ceastă direcție. Realizarea planurilor 
de industrializare este îngreunată, in 
multe cazuri, de costul foarte ridicat 
al tehnologiilor moderne — a căi or

piață este controlată, în mare mă
sură, de societăți transnaționale — și 
de barierele pe care le ridică țările 
industrializate în fața produselor 
manufacturate ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Noua ordine economică 
internațională trebuie să înlăture 
orice raporturi de discriminări, de 
dependență și de spoliere, înlocuin- 
du-le cu o interdependență sănătoa
să între țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare.

La rîndul său, președintele Parti
dului Social-Democrat din F.F.G., 
Willy Brandt, apreciază conceptul cu 
privire la noua ordine ca o expre
sie a gindirii democratice și ca 
o consecință logică a dreptului 
la autodeterminare și la indepen
dență națională. „Este cazul ca ță
rile dezvoltate să înțeleagă că liniștea 
și progresul lor depind tot mai mult 
de dezvoltarea națiunilor rămase în 
urmă. Problemele pe care le ridică 
relațiile de dominație, injusta divi
ziune a muncii, manipularea capita
lului și a transferului de tehnologie 
ne privesc pe toți. Viitorul ne obligă 
să obținem ca omenirea întreagă să 
beneficieze de o structură a relați
ilor internaționale din care să fie eli
minate mecanismele de forță, domi
nație și dependență".

Punctele de vedere exprimate în 
„Nueva Politica" ilustrează larga 
audiență pe care o au în lume ideile 
statornicirii unei noi ordini economi
ce internaționale. Sînt idei pentru 
materializarea cărora România desfă
șoară o intensă activitate. în artico
lul consacrat concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu se subliniază, in 
acest sens, că România își lărgește în 
permanență legăturile de prietenie 
și de solidaritate cu țările care și-au 
cucerit independența și au pornit pe 
calea dezvoltării libere, de sine stă
tătoare. Ca țară socialistă și în curs 
de dezvoltare. România este legată 
de aceste țări prin aspirații comune 
de progres și prosperitate pe calea 
luptei pentru abolirea vechii politici 
de inechitate. Participarea Româ
niei la activitatea „Grupului ce
lor 77“ — se arată în articol — re
prezintă o dovadă grăitoare a in
teresului său profund pentru promo
varea unei politici care să asigure 
progresul rapid al tuturor țărilor, o 
pase durabilă și o colaborare avan
tajoasă pentru toate națiunile lumii.

Eugen POP

Un vulcan erupe sub 
avion. pilotul unui avion al com
paniei japoneze „Dzennikku", cu 305 
pasageri la bord, a reușit să ateri
zeze cu bine după ce s-a aflat în
tr-o situație cu totul neobișnuită. Cu 
cîteva minute înainte de aterizarea 
pe aeroportul orașului Kagosima, din 
insula Kiushiu. avionul a fost lovit 
de pietrele aruncate pină la înălți
mea de un kilometru de vulcanul 
Sakuradzima, care a erupt chiar in 
momentul în care era survolat de a- 
vion.

Cîntărețul guineez Kou- 
yate Sory Kandia, una dintre 
cele mai cunoscute voci ale muzicii 
africane, a încetat din viață. In Gui
neea a fost declarată o zi de doliu 
național în memoria artistului.

Relațiile dintre Iran și
Somalia vor A abordate cu prile
jul vizitei oficiale pe care președin
tele Republicii Democratice Somalia, 
Mohamed Siad Barre, o va întreprin
de în Iran, între 27 și 29 decembrie, 
la invitația șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr — informează 
agenția PARS.

PREVIZIUNI PESIMISTE PRIVIND ECONOMIA OCCIDENTAL
GENEVA 26 (Agerpres). — Un grup de economiști din Basel apreciază, 

intr-un raport, că in următorii ani se va înregistra o reducere a ritmului 
de dezvoltare intr-o serie de ramuri economice ale țărilor Europei occiden
tale și ale S.U.A. Potrivit autorilor raportului, in 14 țări occidentale indus
trializate numărul șomerilor urmează să atingă 10 milioane în 1980, față de 
7,8 milioane în 1976 In ce privește evoluția costului vieții, economiștii din 
Basel prevăd creșteri anuale de aproximativ 4 la sută in R.F.G. și Elveția 
și de 10 la sută in Irlanda și Italia.

Oțel, concurență... și simțul 
onoarei

„Cererea e anemică, prețurile nestimulatorii, debușeele dificile, clien
ta din ce in ce mai erigenți. Piața internă e amenințată de importul 
a sute de mii de tone de oțel oferit la prețuri foarte scăzute de către 
concurenți din întreaga lume. Desfacerile noastre pe piața S.V.A. sint 
amenințate de prevederile antidumping. Capacitățile nefolosite ale in
dustriei de oțel reprezintă circa o treime în -Europa celor nouă- și cel 
puțin 20 la sută in Japonia".

Aceste cuvinte, rosti
te de unul din liderii 
siderurgiei britanice, ar 
putea fi pronunțate de 
fiecare din omologii 
lui din celelalte țări 
capitaliste dezvoltate.

Intr-adevăr, în ma
joritatea acestor țări, 
întreprinderile siderur
gice înregistrează pier
deri substanțiale — nu
mai în Europa occi
dentală deficitul side
rurgiei „comunitare" se 
ridică la 120 miliar
de de franci — care, 
pe plan social, se tra
duc prin concedieri 
masive. In siderurgia 
franceză, de pildă, ur
mează a fi lichidate 
pină in 1980 încă 26 000 
de locuri de muncă, in 
cea britanică sînt de 
prevăzut 15 000—20 000 
noi concedieri ; în cea 
vest-germană, puterni
cul grup Thyssen, pen
tru a da un singur 
exemplu, numără la 
ora actuală 18 000 de 
salariați care, de fapt, 
sint șomeri parțiali.

Nici de cealaltă par
te a Atlanticului 
în continuare, 
curmezișul 
în insulele 
situația nu 
strălucită : 
nu se vorbește decît 
de concedieri, de uzine 
siderurgice care își în
chid porțile.

Cunoscuta revistă 
britanică „Economist" 
consideră criza atit de 
gravă îneît îi consacră 
un întreg serial de ar
ticole. prefațate de o 
lapidară apreciere : 
„Criza profundă din 
lumea siderurgiei este 
de durată. Comenzile 
se atrofiază, uzinele 
lucrează mult sub ca
pacitatea lor, puterni
cele scăderi ale prețu
rilor de export dau 
peste cap piețele".

Cauzele sint legate 
de persistența maras
mului economic din
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Pacificului, 
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este mai 
peste tot

ușor
ex- 
de 

dat

lumea occidentală, pe 
fundalul căruia s-au 
suprapus elemente 
specifice. In creștere 
rapidă pină în 1973, 
consumul de oțel a 
scăzut brusc în 1975 
(cu 16 la sută), pentru 
a se redresa într-un 
ritm foarte lent în 
1976 și 1977 (circa 2,6 
la sută). Capacitățile 
de producție, în 
schimb, au continuat 
să sporească pe măsu
ra realizării programe
lor de investiții, in 
special în Japonia, 
care au demarat înain
te de această schim
bare de conjunctură. 
Rezultatul a fost 
de prevăzut ; un 
cedent crescînd 
produse, care a
naștere unei adevăra
te goane după debu- 
șee. Mai întîi produ
cătorii niponi au inun
dat practic Europa oc
cidentală cu oțelul 
„made in Japan", pînă 
la urmă fiind siliți de 
omologii lor din Piața 
comună, care au intrat 
în panică și au ame
nințat cu măsuri pro- 
tecționiste drastice — 
uitînd peste noapte de 
toate emoționantele 
pledoarii în favoarea 
„liberei inițiative" — 
să semneze un acord 
de limitare a exportu
rilor. Atunci „spărgă
torii de prețuri" au 
invadat piața america
nă, declanșînd reacția 
puternică a producăto
rilor locali, care în 
prezent își ascut ar
mele „arsenalului" 
protectionist.

„Asaltată" din exte
rior, Europa occidenta
lă s-a trezit lovită și 
din interior. Bavaria și 
Lorena, de pildă, re
giuni tradiționale pro
ducătoare de oțel, s-au 
pomenit concurate de 
produsele fabricate de 
micile întreprinderi si
derurgice italiene din

regiunea Brescia — 
care lucrează cu fur
nale de dimensiuni re
duse, alimentate cu 
fier vechi, foarte ief
tin. Pe lingă afirmarea 
unor noi producători 
de oțel, impasul side- 
rugiei vest-europene 
se explică și prin fap
tul că țările Pieței co
mune nu și-au moder
nizat la timp utilajele, 
nu și-au reprofilat 
producția spre artico
lele mai solicitate pe 
piața mondială.

Recenta reuniune a 
miniștrilor industriei 
din țările membre ale 
Pieței comune a avut 
ca scop tocmai să exa
mineze propunerile e- 
laborate de Comisia de 
la Bruxelles, in ve
derea revitalizării unui 
plan anticrizâ in do
meniul siderurgiei, e- 
laborat de mai multă 
vreme, dar care pină 
acum nu s-a soldat cu 
vreun succes. Parti- 
cipanții au căzut de 
acord asupra unor mă
suri provizorii pentru 
„salvarea siderurgiei 
vest-europene", ca să 
folosim exprezia zia
rului „Le Monde" — 
aceste măsuri rezu- 
mîndu-se, în ultimă 
instanță, la respecta
rea de către producă
torii concurenți a obli
gațiilor asumate în 
baza unui așa-zis ..cod 
de onoare" antidum
ping.

Rămîne însă de vă
zut, cum subliniază 
ziarul amintit, dacă a- 
pelul la „simțul onoa
rei" poate deveni ope
rant în condițiile a- 
prigei concurențe ale 
„junglei siderurgice". 
„Situația nu a apărut 
niciodată atit de labilă 
și de precară ca a- 
cum" conchide cotidia
nul citat mai sus.
Ioana BĂRBAT
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